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Úvodník

Milý čtenáři,
asi očekáváš, že Tě nyní vpustím dovnitř. Snad Tě nechám vstoupit
později, ne však hned.

Jistě, úvodník je tu od toho, aby Tě převedl přes práh. Ale také od
toho, aby Tě přiměl se zastavit a porozhlédnout; aby Tě varoval. Nemysli
si totiž, že se rázem ocitneš uvnitř, jen co obrátíš tento list.

Nevidíš snad před sebou tu nekončící řadu dveří, bran a vrat? Ten
labyrint uliček, které poutníka neomylně znovu dovádějí tam, odkud
vyšel? Ty rozměrné paláce, jejichž dlouhé chodby jako by ústily jen do
dalších a dalších předsíní a předpokojů?

Budeš se muset prodrat průvodem masek, důstojným jako egyptští
bohové; sestoupit do temných katakomb, kde Jacquese Derridu straší
duchové, kteří ne a ne přijít a ne a ne odejít; proplížit se kolem mučírny,
v níž se Hegelovi posmívají rentiéři; a když už si budeš myslet, že jsi
přece dorazil do cíle, že se před Tebou konečně tyčí sám hrad, zjistíš
možná, že zeje prázdnotou: Matěj Cíbik jej vyklidil a jeho holé místnosti
už okukují futurističtí Číňané.

Snad si budeš zoufat. Nebo také začneš něco tušit: že jsi možná
byl uvnitř celou dobu; že jsi nevědomky vystoupal k hradu, zatímco
jsi sestupoval do podhradí, že jsi dospěl do srdce labyrintu, zatímco jsi
prodléval na okraji. Že v zámku jsi tady dole, zatímco ti nahoře jsou
pod zámkem.

Ale jistě, jen vstup. Copak Ti v tom můžu zabránit?
Tvá Nomádva
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Elita a renta
Vítězslav Louda

Pokud si dáme za cíl zkoumat vztah vládnoucí a ovládané třídy, tedy elity
a non-elity, je dle našeho mínění důležité prozkoumat i argumentaci,
kterou je tento vztah obhajován a utvrzován jako ten správný a ideální.
Proč jsou tedy politici, podnikatelé a jiné významné osobnosti z oblasti
náboženství, kultury a společenského života uznáváni jako ti, kteří mají
právo a schopnosti vést a aktivně měnit společnost, vyjadřovat se k jejím
problémům a čerpat ze svého postavení nejrůznější benefity?

Základní typ této argumentace vychází z ochoty jedinců riskovat.
Úspěšní lidé přijali riziko, obětovali jistotu vyšším cílům, lidově řečeno
šli se svou kůží na trh a vyhráli. Zatímco obyčejní lidé, ve své většině
zaměstnanci, si lebedí v teplém pelíšku sociálního a zdravotního pojiště-
ní a jejich společenský význam je definován hlavně každodenní rutinou
v práci, zástupci elity vstoupili do rozbouřeného moře soukromého
podnikání či voleb a vystavují se potencionálnímu krachu či neúspěchu
ve volbách. Můžeme si vzpomenout na vzkaz exprezidenta Václava
Klause aktivistům, že jestli chtějí něco prosadit, ať si založí politickou
stranu a jdou do voleb, či na hájení soukromých podnikatelů jako jediné
skutečně ekonomicky tvořivé třídy obyvatel, jež nepotřebuje ke svému
životu přebujelý ochranářský stát, který navíc živí z daní.

Faktor ochoty přijmout riziko a riskovat svou budoucnost se zdá
být tím hlavním poznávacím znakem elity. Tento argument je součástí
každého správného životopisu úspěšných lidí. Umělci jsou ochotni
vzdát se všeho, majetku i rodinného života, ve prospěch svého díla,

3

El
ita

a
re

nt
a



podnikatelé zase riskují s inovativním záměrem, kterému ze začátku
nikdo nevěří, ale on se svým čtvrťákem v kapse proti vůli osudu stejně
uspěje, politici jsou ochotni nasadit i svůj život či přinejmenším svobodu
v otázce obrany celého národa. Stačí si vzpomenout na současnou českou
postkomunistickou politickou a kulturní elitu, která si své místo na
slunci vybojovala v čase normalizace ochotou jít si za své názory na
dlouhou dobu sednout za mříže. Byli ochotni riskovat a nestačilo jim
pětkrát týdně docházet do zaměstnání. Dokonce i drogová závislost
nejrůznějších hudebníků a dalších umělců je v kontextu jejich úspěchu
interpretována jako ochota riskovat nejzákladnější chápání reality ve
prospěch vyššího poznání.

Tyto riskantní momenty v životech zástupců elit jsou vždy brány jako
pozitivní faktor. I naprosto nerozumný a častokrát nemorální riskantní
akt je v rámci konečného úspěchu oslavován. Pokud tento akt dopadl
špatně, pomohl jedinci poučit se ze svých chyb a stejně později uspět.
Každý riskantní čin zástupce elity je interpretován pozitivně a patří
k jeho osobnímu příběhu. Ochota přijmout riziko je dostala tam, kde
teď jsou, ve vládnoucí třídě. Proto je třeba na tuto ochotu neustále
poukazovat, připomínat ji a občas o ní i fabulovat. Když už jste jednou
elita, odvaha riskovat je tím, co vás naprosto definuje.

Tento argument riskem je tak součástí každé obhajoby současného
stavu, kde jedni mohou vládnout druhým. Ochota riskovat umožňuje
vládnout. K stejnému výsledku dospěl i G. W. F. Hegel ve svém díle
Fenomenologie ducha, a to v podobenství o pánovi a rabovi.

Podle Hegela se každý člověk snaží potvrdit sám sebe skrz druhého,
ale vztah s druhým nemůže být nikdy absolutně rovný, protože se
potvrzujeme nejen skrz druhého, ale i skrz své konání. A jedině ten,
kdo je ochotný ke všem činům, kterých je schopen, tedy i obětovat svůj
život, může být samostatným konatelem. Ve vztahu k druhému tedy
musím být ochoten i obětovat život. Pokud by byli ochotni obětovat svůj
život oba, z jejich vztahu by musel nutně vyjít jen jeden živý a vztah
dvou individuí by zanikl. Jeden tedy musí ustoupit, musí odmítnout
boj na život a na smrt o poddat se druhému. Tímto se riskující stává
pánem a druhý rabem, „…jsou to dvě protikladné formy vědomí; jedna

4

El
ita

a
re

nt
a



je samostatné vědomí, kterému je bytností bytí pro sebe, druhá vědomí
nesamostatné, jemuž je bytností život čili bytí pro jiné: první je pán,
druhá rab.“1

.

Pán tedy může svobodně rozhodovat a nárokovat si požitky,
zatímco rab musí plnit vůli svého pána. Potvrzení skrz druhého ovšem
v tomto případě není úplné, protože rab je potvrzen pouze skrz svého
pána a vůbec ne skrz sebe a pán je zase potvrzen skrz neúplné vědomí
rabovo, tedy je potvrzen neúplně. Ale i rab se může ve své podřízené
pozici stát úplným vědomím a to díky strachu z absolutního pána, jenž
má jeho život a smrt plně ve svých rukou. Ve strachu ze smrti se rabovi
zjevuje plnost jeho možností. Ani pouze pomocí strachu nemůže se stát
rabovo vědomí úplným. „Přichází však k sobě prací.“2

.

Ano, rab se stává
samostatným skrz tvořivý proces práce a skrz ozvěnu smrti, která zní
v jeho strachu před pánem. Vztah obou, pána i raba je naplněn a každý
z nich je potvrzen jak skrz své samostatné bytí, tak skrz samostatné bytí
toho druhého. Riskující pán vládne a rab pracuje a oba dokáží dosáhnout
potvrzení své bytnosti.

Zdá se, že ochota riskovat je nutnou podmínkou panství, tedy schop-
nosti být členem elity. Práce je naopak znakem poddanství, zaměstnanci
nechtějí riskovat a mají z rizika strach. Stav, kdy jeden ovládá druhého,
by pak nejen podle Hegela nemusel být negativní. Naopak prý umožňuje
naplněný a svobodný život oběma stranám. Elita může prosazovat svou
vůli a zaměstnanci zas tvořivě pracovat. Vládnoucí třída je nakonec
závislá na síle pracujících a pracující se z původní pozice naprosto
závislých postupně emancipují v tvořivý element.

Pojďme se však podívat, jak tato teorie koreluje s dnešní situací
vládnoucí a ovládané třídy. Ačkoliv samotný princip argumentace je
velmi podobný, elita podstupuje riziko podnikání či volebního neúspě-
chu, jen stěží můžeme akceptovat tento risk jako ochotu obětovat život.
Naopak se jedná o risk velmi jemný, v nejhorším případě přinese pouze
materiální frustraci. Vztah zaměstnavatele a zaměstnance má rozhodně
odlišnou povahu než vztah pána a raba. I když si zachovává parametry

1HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologie ducha. Praha: Nakladatelství
Československé akademie věd, 1960, s. 157

2Tamtéž, s. 160
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vztahu vládnoucího a ovládaného, oba vstupují do tohoto vztahu svo-
bodně a opuštění zaměstnání nepředstavuje dramatickou revoltu vůči
svému pánovi.

Největší odlišnost však nacházíme díky všudypřítomné byrokra-
tizaci, což si můžeme ukázat na příkladu českého prezidenta a jeho
schopnosti prosadit svou vůli. Spolu s mýtem pána a raba zde nastupuje
i mýtus českého vladaře, který spravuje svou zem z Pražského hradu.
Prezident Miloš Zeman obhajuje své kroky na základě mandátu, jenž
získal v přímých volbách. Pozice prezidenta je alespoň psychologicky
umocněna jeho vznešeným sídlem upomínajícím na tradici českého
království. Ovšem jeho pozice není pozice vítěze Miloše Zemana v bo-
ji, ale pozice prezidenta v českém ústavním pořádku. Za své vítězství
získal pozici, která odpovídá závažnosti přijatého rizika. A volební boj
o prezidentský post se dá velmi těžko považovat za boj na život a na smrt.
V zásadě se nejedná o boj, ale o docela nevinnou soutěž. Prezident tak
musí jednat v rámci předem přijatých pravidel, je závislý na úřednickém
aparátu, českém právním systému a ještě hůře, na svém prezidentském
týmu. Prezident tak postrádá atributy vlastní vládci, je spíše rabem než
pánem. Je závislý na výkonech jeho týmu, na rozhodnutích současné
vlády a na svých zákonem daných kompetencích.

Jeho snaha překonat tuto skutečnost selhává a on není schopen se
s tím vyrovnat. Vždyť přece vyhrál v boji, a tak mu náleží panství.
Ovšem zvítězit v boji, ve kterém nepodstoupím adekvátní riziko, mi
neumožňuje předstírat, že jsem bojoval o život. Pokud bojuji o pozici
prezidenta, musím se stát prezidentem, přesně definovanou funkcí uvnitř
právního systému, ne něčím jiným, rozhodně ne vládcem. Stejně jako
je nijaké vítězství podnikatelů, kteří se musí podřídit byrokratickému
systému, je takové vítězství nijaké i v rámci politických funkcí. A by-
rokratický systém je zaměstnanecký systém, udržovaný a vytvářený
zaměstnanci. Jakékoliv vítězství v našem systému je podřízené rabům,
není hájemstvím pánů.

V čem tedy spočívá pozice elity v dnešním společenském zřízení.
Překvapivě se jedná o dobytí renty. Nejúspěšnější jedinec je ten, který si
zajistí příjem bez jakékoliv vykonané práce. Stejně jako páni nemuseli
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pracovat, protože za ně pracovali rabové, dnešní elita je společenstvím
lidí, kteří získávají prostředky bez vykonávání práce. Prezident České
republiky končí svou funkci s doživotní rentou, úspěšní podnikatelé
končí svou kariéru s doživotní rentou plynoucí z vlastnictví kapitálu či
nemovitostí, dokonce i úspěšní umělci končí s rentou získávanou pomocí
autorských práv. Ale veškeré rentiérství opět vyplývá pouze z funkčnosti
současného byrokratického systému. A pokud možno soudit, rentiérství
udržované pomocí byrokracie je ten nejméně riskantní životní styl,
kterého je možné dosáhnout.

Dostáváme se tak do podivuhodné situace, kdy elita se vyznačuje
tím, že za pomoci diskurzu obsahujícího mnoho tvrzení o schopnosti
riskovat se snaží dostat do situace, kdy žádné riziko nemusí absolvovat.
Tato absurdní situace nás vede k jedinému závěru, současná elita není
elitou, je skupinou rentiérů plně závislých na práci byrokratů.
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Miloš Zeman a síla jedné
metafory

Matěj Cíbik

Tento článek je o povaze politické moci, což je velké filosofické té-
ma. Moc jedněch nad druhými je totiž zvláštním a ne úplně jednoduše
uchopitelným vztahem. Hobbes tvrdí, že moc vychází se společenské
smlouvy. Machiavelli vyzdvihuje schopnost vládnout strachem. Libe-
rálové hovoří o legitimitě moci, pokud vychází z respektování práv. Ti
všichni se mýlí, alespoň částečně.

Varys, můj nejoblíbenější fiktivní politický teoretik, řekl Tyrionovi
Lannisterovi, že „moc sídlí tam, kde si lidé myslí, že sídlí. Je to podvod,
stín na zdi.“1

.

Moc je to, co přichází „seshora“. Je to něco, co „má být
respektováno“. Jako taková je vždy v oku adresáta. Právě tím se liší od
síly či přímého fyzického donucení. Moc s sebou nese jistou autoritu.
Jinými slovy: lidé mají moc, pokud si ostatní myslí, že ji mají.

Kromě analýz legitimity, demokracie, stability a dalších témat spo-
jených s mocí je proto důležitou a ve filosofii málo zpracovanou otázkou
forma, jakou se moc prezentuje. Forma je totiž klíčová k tomu, aby moc
byla brána vážně. Soudcové nosí talár. Formulář pro daňové přiznání
nepoužívá font Comic Sans. To vše proto, aby se nám tyto věci prezen-

1Scéna se odehrává ve třetí epizodě druhé série Hry o trůny. V případě zájmu
o bezprostřední kontext tohoto výroku stačí do Youtube zadat „Tyrion and Varys discuss
power“.

8

M
ilo

šZ
em

an
a

síl
a

je
dn

é
m

et
af

or
y



tovaly v jistém světle: Aby bylo zřejmé, že si zaslouží vážné zacházení.
Že mají jistou formu moci nad našimi životy.

Tím se dostáváme k tématu českého prezidentství. Teze, kterou tu
budu hájit, zní, že zdrojem moci a autority českého prezidenta nejsou
nutně jeho ústavní pravomoci či demokratický mandát. Jeho skutečnou
politickou sílou je jeho adresa, tedy okolnost, že sídlí „na Hradě“. Čes-
ký prezident totiž architektonicky dominuje hlavnímu městu. Výškové
metry v případě tohoto úřadu hrají mimořádně důležitou roli, protože
jsou tradičně symbolem moci. „Objektivně“ samozřejmě na výškových
metrech a architektonických dominantách nezáleží. Nejsou vepsány
v ústavě ani podchycené zákony. Přesto mají mimořádný symbolický
význam, protože prezidentova vyjádření vycházejí „shora“. Český pre-
zident vládne metaforou.

Možná nejlépe lze uchopit dramatický význam metaforické výšky
porovnáním se Slovenskem. Slovenský politický systém se totiž tomu
českému (i z důvodu společné historie) velice podobá. Oba jsou to
parlamentní režimy se slabou hlavou státu, která byla původně volena
parlamentem, ale shodou politických okolností (a bez zásadního posílení
pravomocí) začala být volena přímo. „Na papíře“ jsou obě hlavy států
bývalé federace vlastně totožné.

Samotná praxe se však zásadně liší. Role českého prezidenta je nepo-
rovnatelně větší. V zahraniční politice, při jmenování a odvolávání vlády
a celkově ve svém působení na politické scéně je český prezident neu-
stále přítomným faktorem, s nímž je potřeba počítat. Ve srovnání s tím
je slovenský prezident spíše okrajovou figurou. Kromě reprezentativní
funkce se často ujímá pouze role jakéhosi angažovaného komentátora,
který může vládu a politické špičky napomínat či jim ukazovat směr. Ve
vztahu mezi stranami v parlamentu a ve vládě však nehraje žádnou roli.

Takto zásadní rozdíl v povaze faktické moci při téměř totožném
institucionálním nastavení jednoznačně vyžaduje vysvětlení. Podle mne
by jím mohlo být právě vysvětlení „architektonické“. Český prezident
sídlí na hradě, jako král. Na ostatní hledí shora. Jeho pomyslná výška (či
výsost) mu v očích jeho i druhých propůjčuje moc, kterou nelze vtěsnat
na stránky ústavy.
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Slovenský prezident oproti tomu sídlí v Grasalkovičově paláci, co je
jinak celkem hezká rokoková budova v centru Bratislavy (na bratislav-
ském hradě je muzeum a galerie). Samotný palác však nemá žádnou
zvláštní symbolickou hodnotu. Sídlem hlavy státu se stal až koncem
první půle 20. století – a třeba říct, že jeho první státnický uživatel byl
za své zásluhy o rozvoj národa spravedlivě oběšen. Sídlo proto sloven-
skému prezidentovi nepropůjčuje žádné zdání moci či autority. Věta
„právě jsem se vrátil z Grasalkovičova paláce“ prostě má mnohem menší
sílu než „právě jsem se vrátil z Hradu“. Metafora hraje v této rozdílnosti
obrovskou a nedoceněnou roli.

S tímto závěrem je samozřejmě možné polemizovat. Alternativní
vysvětlení, proč čeští prezidenti disponují na rozdíl od těch slovenských
výrazně větší autoritou, lze také hledat v rozdílných osobnostech, kte-
ré „Hrad“ a Grasalkovičův palác obývaly za posledních 15 let. Čeští
a slovenští prezidenti se totiž svými osobnostmi zásadně liší – a to
zejména svými nectnostmi či nedostatky. Pokud bych měl hrubě genera-
lizovat, poslední dva slovenští prezidenti (mimo toho současného, který
je objektivně skvělý), byli trochu hloupější. Tento jejich osobnostní
nedostatek je v komplikované politické hře předurčoval k pasivnější
roli. Použijeme-li podobnou generalizaci i na druhé straně, budou se
poslední dva čeští prezidenti jevit především jako objektivně špatné,
veskrze zavrženíhodné a bezskrupulózní lidské bytosti. To je předurčuje
k asertivnější roli a propůjčuje jim větší efektivitu v politickém boji.

Toto vysvětlení však má své limity. Osobnostní předpoklady českých
prezidentů nejsou dostatečným důvodem jejich vlivu na politickou scénu.
Jak jsem již zmínil, moc je vždy v oku jejího „přijímatele“. I otřesní
lidé mohou disponovat mocí, avšak pouze tehdy, pokud jsou jejich
činy a prohlášení brány jako něco, co má být respektováno. Jejich akce
můžou mít jedině takový účinek, jaký jim připíšou ostatní. To nás přivádí
zpátky k metaforické moci „Hradu“, která je pro sílu českého prezidenta
nepostradatelná.

Článek bych rád zakončil praktickou radou. Mnoho mých přátel je
totiž z aktivit českých prezidentů znechucených a přemýšlí, jak upravit
jeho pravomoci, aby už nemohl politickou scénu trolit (což se posledních
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15 let opakovaně děje). Podle mne je to špatný směr uvažování. Problém
s metaforou má jedině metaforické řešení. Českého prezidenta je třeba
zkrátka přestěhovat. Je vlastně jedno kam (i když Karlštejn by úplně
ideální nebyl). Osobně bych si dovolil navrhnout současnou budovu
Ministerstva zahraničí. I ona se nachází na Hradčanech, je dostatečně
monumentální a stojí před ní socha Edvarda Beneše. To zní jako dobré
sídlo prezidenta. Přitom však neoplývá výškovými metry a metaforickou
silou, aby vzbuzovala zas až tak velký pocit autority. A také kolem
ní nechodí takové množství turistů, takže je prezident nebude tolik
obtěžovat svými svrchovanými kontrolami.
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Tváře ÚFARu: Martin Pehal
rozhovor vedla Evelyne Koubková

Martine, chtěl jsi vždy být aka-
demikem?

Zní to trošku trapně, ale ano.
Radek Chlup nedávno vzpomí-
nal historku, kterou já jsem vytěs-
nil: Chodil jsem na střední školu
se synem Štěpána Špinky, a tak
jsem věděl, že Štěpán je na ÚFA-
Ru a zašel jsem za ním na konzul-
taci. Tenkrát jsem vůbec netušil,
jaký je rozdíl mezi filozofií a re-
ligionistikou. Prý jsem mu tenkrát říkal, že bych tady rád učil a že to
bych to teda asi měl vystudovat. To mi bylo asi 19, na konci střední
školy. To byla moje tehdejší zpupnost, ale je pravda, že mi to vždycky
přišlo fascinující, i když nevím proč. Takže ano, vždycky jsem chtěl být
akademikem.

Na jedné straně se zabýváš starověkým Egyptem, tedy dlouho
zaniklou civilizací, a na straně druhé rituály, happeningy a dalšími
veřejnými událostmi na pomezí rituálu, hry a divadla, a to jak teo-
reticky, tak i prakticky. Jak spolu pro tebe tyhle dvě oblasti zájmu
souvisí? Není zájem o živé rituály snahou o vyvážení, aby se z tebe
nestal takový arm-chair philosopher?
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Asi ano, do nějaké míry určitě. Religionistika, třeba jak je pojímaná
v USA, má mít nějaký společenský užitek. Tam je náboženská scéna
živá, náboženství je téma, které zcela běžně vstupuje do veřejného pro-
storu. Američtí religionisté, se kterými jsem se setkal, měli vždy pocit,
že by měli odpovídat na otázky, které tímto vstupováním náboženství
do veřejného prostoru vznikají, ať už zkoumáním extrémních forem
náboženské zkušenosti nebo propojením náboženství a teologie, což se
americké religionistice často vyčítá, že je to jen krypto-teologie (a je to
pravda), ale obecně angažovanost oboru pro komunitu mi přijde důle-
žitá. Každopádně se domnívám, že rituál je antropologická konstanta,
člověk se chová rituálně, protože žije ve fyzickém světě a má fyzické
tělo, rituální jednání podle určité interpretace vyplývá právě z toho, že
jsme fyzičtí, což máme společné se zvířaty – tam se to prolíná s etologií.
Chováme se rituálně nezávisle na tom, zda je to součástí nějaké obecně
uznávané náboženské tradice anebo ne. Co to znamená, že se chovám
rituálně, je samozřejmě otázka, kde je hranice mezi rituálním a nerituál-
ním jednáním. Nicméně pokud to je antropologická konstanta, tak se to
děje i v naší společnosti. Ve starověkém Egyptě se takové fenomény dají
označit poměrně jednoduše, tam je to jasné, třeba rituál otvírání úst nebo
denní rituál, slavnosti nejrůznějšího charakteru. To jsou náboženské ri-
tuály. My se zřejmě také chováme nějakým způsobem rituálně, i když se
většina společnosti nehlásí k nějakému náboženskému směru. A je tedy
nějaká spojitost mezi naším rituálním chováním a tím staroegyptským?
Já jsem se nikdy do takové komparace nepustil, poznatky z moderní
společnosti nemůžu pouze přesadit na tu staroegyptskou, protože ten
kulturní rozdíl je obrovský. Potkává se to na tak obecné rovině, v tom,
že všichni máme tělo, nicméně takové srovnání by bylo zcela triviální
až směšné. Ale je tu v pozadí nějaké společné lidství, něco, co nás se
starými Egypťany spojuje. I oni jednali rituálně, i my jednáme rituálně,
je otázka, co to přesně znamená, ale v tom něco společného máme.

Vstupuje ti do toho jako třetí proměnná to, že jsi katolík? Jak
se k sobě vůbec má to, že jsi religionista, a to, že máš zároveň nábo-
ženské vyznání?
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Asi to do toho vstupuje podobně jako že mám dvě ruce a nemám
jenom jednu a že jsem vysoký metr osmdesát a ne metr padesát. Nevím,
jak by to do toho vstupovalo víc, než když někdo není katolík. K tomu,
aby moje psaní – jakožto hlavní projev mojí akademické činnosti – bylo
pravdivé, tak je zapotřebí reflektovat to, co člověk je. Nemám pocit, že
je křesťanství nadřazená forma náboženství nad ostatní, v tom můžu
spolehlivě říct, že mě to neovlivňuje, ale jinak mě samozřejmě moje
katolictví nějak ovlivňuje. Na druhou stranu mnozí katolíci tvrdí, že já
katolík nejsem, tak já nevím. Nějaké svoje osobní preference se sna-
žím částečně ve svém psaní ukázat. Doufám, že se mi daří se vyhýbat
exhibicionistickým sebereflexivním textům, ke kterým občas tento typ
sebereflexe tíhne. Ale myslím si, že existuje střední cesta mezi akademic-
kým exhibicionismem a akademickým voyerstvím, která předpokládá,
že akademik přistupuje ke své látce nezávisle. Nepřistupuju k ní nezávis-
le. Jsem bílý muž ze střední Evropy s velice konkrétní rodinnou historií,
nějak vypadám, nějak se chovám, něco jím a něco nejím – a nemyslím
si, že by tohle všechno měl čtenář vědět. A shodou okolností k tomu
všemu chodím do kostela. Minimálně je fér čtenáře informovat o tom,
z jaké situace při svém zkoumání vycházím, ať už je to teoretické pozadí
mého přístupu k materiálu nebo mé osobní přesvědčení nebo situace.
Ve svých textech se to snažím vyvážit, aby tam toho bylo tak akorát.
Je zapotřebí dostatečná otevřenost a informování čtenáře, ale zároveň
nestrhávat pozornost na sebe, protože to se taky nedá vydržet.

A jak naopak religionistika ovlivňuje tvůj osobní život třeba
ve výchově dětí? Ovlivňuje to třeba způsob, jak vychováváš svého
syna a dceru?

Možná by se ta otázka měla otočit: jak moje děti ovlivňují moje reli-
gionistické zkoumání. Člověk ve svých vlastních dětech často vidí svoje
vlastní stránky, na které by rád zapomenul nebo které by rád neviděl –
děti posilují sebereflexivní moment. Pokud člověk dělá komparativní
religionistiku nebo se aspoň jako v mém případě zabývá materiálem
z velmi různých částí světa, tak vidí, že jeho systém, který považuje
za dominantní, – nejen kulturní systém, ale i nějaké vlastní univerzum,
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které si člověk vytváří –, je jen jeden z mnoha. To může vést k absolutní
relativizaci a depresím, ale pro mě je to spíš zdrojem velké inspirace.
Když se vrátím k vlivu religionistiky na výchovu mých dětí, je velice
osvěžující vidět, že jejich systémy jsou stejně legitimní jako ty moje.

Máte různá vyznání?

Někdy ano. A někdy dochází k velkým konfliktům mezi těmi vy-
znáními. Čím mě obohatila religionistika i výchova dětí a v čem mají
něco společného, je uvědomění si, že existují jiná univerza nebo jiné
systémy, symbolické nebo zkrátka nějaké jiné, které mají naprosto stejně
legitimní nárok na existenci jako já a ze kterých já si navíc můžu něco
vzít, protože v interakci se mnou mi ty systémy něco ukazují. V tom
mají děti s náboženstvími hodně společného.

Jseš jedním z hlavních organizátorů Sametového posvícení. Jak
vlastně vzniknul nápad tento satirický průvod zorganizovat a jak
bys shrnul po několika letech fungování, jak se vyvinulo, proměni-
lo? A co vůbec pro tebe znamená něco takového dělat?

S tím nápadem přišla Olga Cieslarová, taky naše bývalá student-
ka religionistiky. Kromě toho že zná spoustu lidí a všichni znají ji,
ona má cit pro to, co chybí ve společnosti, a má tendenci tam ty věci
dodávat a lidi nějak spojovat. Měla pocit, že na 17. listopadu schá-
zí nějaká připomínka událostí, která by nebyla patetická. Chtěli jsme
vytvořit něco, co by evokovalo ducha občanské společnosti, kritizova-
lo to systém, ale konstruktivně, aby to nebylo jen projevem občanské
společnosti, ale aby ji to nějak dál kultivovalo. Měli jsme pocit, že
tyhle prvky 17. listopadu jsou přítomné, ale každý zvlášť, izolovaně.
Je hněv, je uctivá připomínka těch událostí, to jsou ty věnce klade-
né politiky, je kritika systému, často spojená s tím hněvem, ale má to
i sofistikovanější podoby zábavných happeningů. My jsme měli touhu
tohle všechno spojit, ale také tomu dát nějakou hmatatelně – a teď řek-
nu to slovo – rituální formu. Po odchodu komunistických rituálů byl
veřejný prostor uprázdněný a součástí ozdravného procesu naší spo-
lečnosti je opětovné zaplňování toho prostoru. Buď ho zaplní skupiny
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s extrémními názory, například neonacisti, či zkrátka nějaké čistě ne-
spokojené a ve své nespokojenosti nekonstruktivní projevy, nebo se
pokusíme ten veřejný prostor zaplnit sami nějakým konstruktivním
projevem, který umožní všechny tyhle emoce spojit v jedno. Chápali
jsme všechny ty skupiny s jejich projevy a proč je vyjadřují. Potřebovali
jsme najít formu, která nám umožní tohle všechno říct naráz, navíc
v nějaké zkratce a pokud možno vtipně. K tomu je ideální forma jed-
nání, která se často projevuje v rituálech, protože má schopnost udržet
tyhle často protikladné emoce naráz. Přemýšleli jsme, jak to udělat,
a vznikla idea maskovaného průvodu, který je složený z neziskovek
a občanských hnutí, čemuž předchází několikaměsíční přípravná fáze,
jejímž smyslem je i poskytnout těm lidem odstup od toho, co dělají.
Celé jsme to chtěli udělat v satirickém duchu, který ze své podstaty
vyžaduje sebereflexi i od těch lidí, kteří to dělají. Doufali jsme, že to
by mohlo naplnit úlohu kultivace občanské společnosti a zároveň to
bylo dostatečně nosné na to, abychom si do toho promítli veškeré po-
city, které my z toho dne máme. A ten den jsme vybrali proto, že to
je jeden z mála dnů, který v naší společnosti zůstává silně symbolicky
nabitý. Snad ještě 1. máj, ale jinak těch svátků už moc není, které by
byly otevřené nějaké celospolečenské interpretaci, což dokazuje to, že
v ten den se všude děje spousta věcí. Lidi mají pocit, že to je ten den,
který umožňuje symbolické vyjádření čehokoli. Na to jsme se chtěli
napojit, ale dát tomu nějakou kultivovanou, sofistikovanější a celistvou
podobu.

Naplnilo to pro tebe očekávání toho, čím to mělo být?

Ono se to mění. Je to hrozně proměnlivé, teď to bude šestý rok. Ně-
které ročníky se povedly více než jiné. Tím, jak se účastním organizace,
tak vím, jak moc je každý ročník jiný, ne jen rozsahem toho, co se nám
podaří udělat předtím, i skupinami, které tam jsou, také tam vstupují
osobní emoce spojené s tím, že to člověk organizuje s určitou skupi-
nou lidí, takže tam je obrovská bagáž, která není vidět. Ale myslím že
z hlediska vnějšího pozorovatele se již šestý rok koná takováhle událost,
která ve většině případů lidem připadá invenční, zábavná a zajímavá.
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Z tohohle hlediska mám pocit, že to svou funkci plní. Už nás sami
oslovují novináři, vyhledávají nás a máme zpětnou vazbu, že to pro lidi
zaplňuje mezeru, která tam 17. listopadu je, což je přesně to, čeho jsme
chtěli docílit. Takže ano a uvidíme, kam to půjde dál.

A jaké jsou tvé rituální plány do budoucna? Já jsem narazila
na to, že jsi členem nově zakládané skupiny pro výzkum veřejné
festivity...

Z toho nakonec sešlo. Je skupina badatelů, se kterými jsme se po-
tkali minulý rok v USA na výročním zasedání Americké akademie pro
studium náboženství. Těm přijde, že veřejná festivita, tzn. svátky ve
veřejném prostoru, je fenomén, který stojí za to začít zkoumat jako
nějakou svébytnou formu. Dokonce Charles Taylor píše, že je to nová
forma religiozity v Evropě. Nevím, jak to myslí on, ale tady to hodně
souvisí s naší situací v postkomunistických zemích a já budu hovořit
z téhle perspektivy. Posledních 27 let se znovu snažíme zaplnit veřejný
prostor, udělat ho skutečně „veřejným“ a dodat mu nějakou funkci. Je to
vidět, jsou tu různé festivaly – Zažít město jinak, Meeting Brno –, kde
veřejný prostor slouží k potkávání lidí. Komunismus veřejný prostor
vykastroval, úplně si ho přivlastnil a udělal z něj něco toxického. My ho
musíme nejen vyčistit, ale i kultivovat své vlastní projevy ve veřejném
prostoru, protože být ve veřejném prostoru znamená být s ostatními.
Doma, když mě nikdo nevidí, tak můžu chodit v teplákách, tři dny se
nemýt a živit se jenom popcornem zalitým v rozteklém taveňáku, ale to
prostě nebudu dělat ve veřejném prostoru, protože ostatní na to nejsou
zvědaví. Veřejný prostor je pro nás velice aktuální, protože se ho znovu
učíme zabydlovat. Na západě, ať už v Evropě nebo v USA, s ním zachá-
zejí z nějakého hlediska mnohem sofistikovanějším způsobem a vědí,
jak s ním zacházet. Veřejný prostor v USA sám o sobě je fenomén, který
se projevuje už jenom tím, jak spolu lidi komunikují v metru, kde je
úplně běžné, že se osloví cizí lidi a nebere se to jako útok nebo narušení
osobního prostoru – ve veřejném prostoru se člověk potkává s lidmi.
Svátky nebo festivaly dávají tomu setkání nějakou podobu a mě přijde
zásadní zkoumat, jakým způsobem ta interakce probíhá a jaké všechny
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podoby má. V téhle interakci mají lidé často tendenci k chování, které
byť třeba není přímo rituální, tak s ním má hodně společného. Připadá
mi zajímavé to sledovat z tohoto hlediska. Na tom se ta skupina badatelů
shodne. Shodli jsme se, že budeme v kontaktu, výhledově budeme chtít
spolupracovat, ale budeme dál fungovat pod panelem rituálních studií,
kde budeme např. dávat podněty k tomu, aby téma veřejné festivity bylo
tematizované na společných setkáních. Takže ta skupina existuje, ale
neformálním způsobem, jsou tam badatelé z celého světa, z Německa,
Irska, USA, Kanady – a uvidíme, co z toho bude.

Jak téma veřejné festivity, o které se takto intenzivně zajímáš,
ovlivňuje tvoji výuku tady na ÚFARu? Zapojuješ ho nějak do své
výuky?

Já na ÚFARu jako akademik plnohodnotně působím teprve jeden
semestr, zatím jsem učil minimálně, vždy se to omezovalo na minimální
zapojování do již existujících struktur. Učil jsem Úvod, vedl jsem práce,
dělal jsem seminář k přednášce o Antropologii náboženství; ale to byly
všechno již existující věci a já jsem vypomáhal s jejich provozem. Dlou-
hodobě máme ale takový plán se na ÚFARu zaměřovat více na studium
rituálů, chceme to udělat částečně z teoretického hlediska a k tomu
přidat praktickou složku. U toho se člověk nevyhne zkoumání nějakého
současného materiálu. Tady se zase vracíme k otázce, co je to rituál.
Někdo může tvrdit, že když si pár lidí vezme masku, chodí po ulicích
a buší do bubínků, tak to nemá nic společného s rituálem, což je samo-
zřejmě legitimní námitka, ale to by nakonec mělo být také obsahem
zkoumání. Rozdíl mezi rituálním a nerituálním jednáním je téma, které
se řeší od začátku toho, kdy někoho napadlo, že něco jako rituál existuje,
resp. že může být rituál, který není vázaný na nějaké náboženské tradi-
ce. Výhledově mi přijde smysluplné mít takové přednášky, teoretické
i praktické, které mohou vstoupit do tohoto druhu uvažování, zabývat
se touhle otázkou – ne proto, aby se to jednou provždy rozlousklo, co je
rituál a co není, to se asi nikdy nerozlouskne, ale spíš zjišťovat, co lidi
dělají, jak to dělají, proč to, co dělají, dělají. Tedy konkrétně – kromě
nějakých přednášek, které chceme zaměřit na teorii rituálu, poskytnout
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přehled o tom, jak se k tomu fenoménu staví religionistika, tak bychom
si měli i osahat, načichat a oválet jednání, které intuitivně spadá do
kategorie rituálu, ale i fenomény, které nám intuitivně nepřipadají jako
rituální, ale ani jako normální – člověk normálně nechodí s bubínkem
v masce nadživotní velikosti centrem města. To vše bych chtěl se studen-
ty zkoumat v rámci praktičtěji zaměřených seminářů, což by znamenalo,
že půjdeme ven a půjdeme se na ty lidi dívat a mluvit s nimi. Takže
bychom se na fenomén rituálu dívali víc teoreticky i víc prakticky a to
by byl směr, který bych tu chtěl výhledově více prosazovat.

Celou dobu tady hodně mluvíme o rituálu, ale tvoje původní
zaměření je starověký Egypt. Jaké pocity v tobě vyvolá, když tě
někdo označí za egyptologa, dokážeš se s tím ztotožnit?

Ono je to komplikované, ale ať to každý říká jak chce. Pro babičku
je srozumitelnější, že jsem egyptolog než religionista, pro někoho je to
naopak; ono je to trochu jedno. Ale já nejsem egyptolog v tom smyslu,
že nejsem archeolog ani filolog, což jsou dominantní egyptologické
specializace.

Říkáš, že nejsi archeolog, ale já jsem našla, že jsi byl i na arche-
ologických expedicích.

To jsem byl, ale to jsem si ještě myslel, že třeba budu egyptolog
a archeolog.

Takže to bereš jako slepou uličku?

Ne, neberu, ono je to velmi důležité. Naše porozumění kultuře jako
je starý Egypt má mnoho zdrojů, ale jeden z těch hlavních je to, co
najdeme. Je důležité vědět, co to znamená něco najít a jaké všechny
informace je možné z toho nálezu vyzískat. Archeologické práce jsou
určitým způsobem zakódované a aby člověk ten kód pochopil, tak musí
vědět, co to vlastně znamená něco vykopat. Stejně jako rituál člověk
pochopí až tím, že ho dělá nebo se ho účastní, tak i porozumět tomu, co
to znamená něco vykopat a jaké typy informací je ještě legitimní z toho
dovozovat, je možné jen tak, že tu věc vykopu. Pokud se člověk věnuje
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fenoménu, který má nějakou velice konkrétní fyzickou podobu nebo
projev, tak není možné ho zkoumat teoreticky, člověk si musí ušpinit
ruce, nechat si zhnisat nehty od toho, jak člověk kope, musí se bavit
s lidmi o tom, jak to dělají, i když se mu to třeba nelíbí, ale není možné
se tomu vyhnout. Je to nějaký korektiv, aby se člověk úplně neuzavřel do
teoretických konstrukcí, které se vypilují a vysoustruží a potom hezky
sedí.

Příští akademický rok se chystáš na postdoktorandské místo na
Brown University do USA, které – pokud vím – je na egyptologic-
kém pracovišti. Co pro tebe tento pobyt znamená a jak ses rozhod-
nul pro tohle konkrétní místo?

Upřímně já nevím, kam bych měl jet jako religionista – a kam bych
měl jet jako religionista do USA. Je to zjednodušující, ale pracovišť, které
by dělaly něco podobného nebo by nebyly úzce spjaté s teologií, tolik
není. Možná spíš přes antropologii, to by šlo. Já jsem si vybíral, jestli
pojedu kvůli té festivitě např. do Kalifornie, kde se zabývají zkoumáním
rituálu Burning Man. To je takový obrovský festival v poušti, kam se
sjedou Američané, kteří tam žijí v komunitě po několik týdnů a ústřední
věc je stavba takového idolu, který se nakonec pálí. Je tam communitas,
splňuje to krásně všechny turnerovské kategorie. To je samozřejmě
fenomén a hodně se o tom píše. Nebo bych mohl zkoumat cokoli jiného –
v USA je náboženství a rituál ve veřejném prostoru na každém kroku.
Nicméně pro mě jsou ty egyptské kořeny nesmírně důležité, protože mi
dávají přístup k primárnímu materiálu, který je z nějaké kultury, která
je úplně jiná. Jak jsem říkal, jiná univerza člověku poskytují korektiv
k tomu, co sám dělá. Já jsem dostatečný insider u Sametového posvícení
a mám trochu strach, aby se člověk nenechal vcucnout a nezkoumal
pouze sám sebe, je také zapotřebí odstoupit a zkoumat něco jiného, aby
se člověku mohly jeho vlastní kategorie jevit v jiném světle. Několik
následujících let se budu zabývat hlavně tím naším materiálem a tohle
beru jako příležitost, kdy se ještě můžu na rok ponořit do egyptského
materiálu, předtím než začnu více pracovat na té koncepci praktické
rituální specializace, kterou bychom tady chtěli vybudovat. Jedu tam
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za panem prof. Allenem, který je klasický egyptolog, filolog, ale má
přesah, je ochotný naslouchat úvahám, které ten materiál zasazují do
širšího kontextu nebo tam hledají obecnější schémata, a nepřijde mu to
blasfemické. Obecně si ale beru z amerického prostředí to, že by člověk
měl něco vrátit společnosti. Často se mluví o tom, jak jsou humanitní
vědy zásadní pro společnost, že to není pravda, že jen ty tvrdé vědy, které
vyrábí součástky, šlechtí plemena a počítají příklady, jsou praktické,
ale někdy zapomínáme, že je zapotřebí to také ukázat. To bych právě
rád v budoucnu ukázal, že humanitní vědy mohou pomoct nějakou
sebereflexí k tomu, aby společnost sama sebe chápala komplexnějším,
opravdovějším způsobem. A to se těžko dělá na starém Egyptě. Do
nějaké míry se ty dvě věci vlastně nepřekrývají.

Už mám jenom jednu otázku, která je trochu stranou. Příjem-
ně mě překvapilo, že se angažuješ v otázce genderové vyrovnanosti
v oblasti vědy. Jak jsme podle tebe na tom třeba ve srovnání s ji-
nými státy a co je ještě zapotřebí zlepšit? Panují v naší akademii
genderové předsudky?

Tahle moje angažovanost se týkala posledních dvou tří let, kdy
jsme spolupracovali s Akademií věd, kde funguje odborné centrum
Gender a věda, které obsahuje špičkové badatele či spíš převážně ba-
datelky, které působí i ve strukturách EU. Marcela Linková, která to
vede, je evropsky uznávanou odbornicí na problematiku vytváření vět-
ší citlivosti vůči problémům, které se pojí s genderem. Jedna rovina
problému je institucionální a druhá spočívá v tom, jak jsou ta témata
vnímaná lidmi, i když to spolu samozřejmě souvisí. Na té institucio-
nální jsme ve vztahu k nějakým státům líp, máme tady tohle centrum,
které poskytuje odbornou pomoc organizacím, které s tím chtějí něco
dělat, mají obrovské know-how, jsou velmi ochotní a vstřícní. Máme
tady iniciativy, organizace, které se angažují v dílčích aspektech, ale
v mnoha ohledech jsme zároveň hrozně pozadu. To samozřejmě souvisí
s tím postkomunistickým blokem. Někdy je trapné si na to stěžovat
a v mnoha ohledech se to už zlepšilo, ale jsou věci, které si neseme
s sebou a tohleto je jedna z nich. Není to jen o tom, že muži obtěžují
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ženy, ani o tom, že ženy obtěžují muže. Jsou to velmi komplexní pro-
blémy ohledně vzájemného vycházení lidí v rámci instituce a nejen
lidí různých genderů, ale i věkových skupin, nebo třeba mezi akade-
miky a technickými pracovníky, kdy dochází k nějakému pnutí mezi
lidmi, kteří mají „vzdělání“ a nemají. Může docházet k animozitám,
jedna skupina pohrdá druhou, nějak nefunguje komunikace. Akademie
je také pracoviště, které obsahuje mnoho věkových skupin. Gendero-
vou problematiku není možné řešit odděleně, protože to celkově odvisí
od nastavení mechanismů mezilidského jednání. Jde také o možnos-
ti, jak rozeznávat, že nějaký problém je. Když někomu někdo šahá
pod sukni, tak je to zjevné, ale pak jsou problémy, které často lidem
nepřijdou jako problematické. Pravděpodobně zde panuje dojem, že
v humanitních vědách oproti hard sciences není problém, ale třeba
zrovna ve filosofii, právech a ekonomii je poměr žen a mužů celosvě-
tově identický, ne-li ještě horší než v hard sciences. To, že tady na
filosofii téměř nejsou ženy, je součástí celosvětového problému a je to
srovnatelné s disciplínami jako je chemie, což je bizarní. Navíc v hu-
manitních disciplínách je na začátku řádově více žen než mužů, ale
čím dál se jde, tím více se ten poměr otáčí. Z dlouhodobého hledis-
ka je např. problém v tom, že religionistika stejně jako filosofie má
tendenci být hodně individualistická, což může být hodnocené jako
mužská kvalita, individualismus kombinovaný s kompetitivností. Stu-
dium a celá výuka by potom měla být koncipovaná více kolektivně.
To by mohl být způsob, jak umožnit férovější zapojení obou pohlaví
v rámci oboru. I ten náš plánovaný program rituálních specialistů by
byl koncipován kooperativně a prakticky. Já sám nějak individulista
a kompetitivní jsem, všichni nějak jsme, ale zároveň vím, že stejně
dobré i lepší výsledky přináší, když lidé spolupracují. Do budouc-
na se budu snažit, aby tady byl větší důraz na kooperaci, aby vzni-
kl nějaký jiný rámec, třeba to založení firmy rituálních specialistů,
u nichž bude kooperace naprosto klíčová. Tohle je podle mě i způ-
sob, jak religionistiku zatraktivnit pro veřejnost, protože se nám hlásí
málo lidí; začneme dělat něco, co bude lidem připadat relevantní. Po-
třebujeme rozšířit škálu interakcí, které jsou v rámci oboru možné,
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což zahrne i širší škálu charakterů, které ho potom mohou posunout
někam dál. To je takový můj dlouhodobý cíl, který bych chtěl napl-
nit.
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Bylo nebylo čili pohádka, která
ne a ne začít

Josef Fulka

Věnováno památce Jacquesa Derridy

Rád bych před vás předstoupil jinak. Tak, že bych zároveň byl i nebyl,
promlouval i nepromlouval, jako revenant, fantóm, který se ve svém
zjevu (apparition) zároveň od-jevuje (dis-paraît) i umírá (disparaît).
Jako pouhý hlas, jako voice-off, chcete-li, stopa, která není táž ani jiná,
jako ochabnutí, dépérissement jakéhokoli zjevu, jak říká ten nenapodo-
bitelný, nepřeložitelný idiom ve francouzštině.

A řekl bych: Bylo nebylo.

Ale počkat, řekne někdo. Kdo? Kdokoli z vás tisíců, kdo chodíte na
moje přednášky, nebo možná také já sám, ten druhý ve mně, vyznačující
nezachytitelnou, ale vždy nepostradatelnou hranici mého monolingvis-
mu. Řekne to někdo, kdo ve vlastním slova smyslu nepřijde, kdo je,
byl a musí vždy být neustále na příchodu (à venir), tak jako je stále na
příchodu sama dekonstrukce.

Tento někdo (ale je to stále ještě někdo? – Kdo ví, kdo ví) tedy
řekne: počkat, co je to za zvláštní výrok? Co tím chcete říci? Bylo
a nebylo? Bylo nebo nebylo? Nebo snad, nepřímo, nejasně, v zakuklené
podobě, chcete říci byl jednou jeden? A proč potom jednou? K čemu
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potom toto vaše mínění, toto chtít-říci (vouloir-dire)1

.

vlastně směřuje?
Snad k tomu, že to bylo jen jednou jedinkrát? Poprvé a už nikdy víc?
V minulosti? Jako netematizovaná a navždy netematizovatelná událost?
Jenomže tím se ihned dostává do hry otázka opakování. Opakování a
poprvé, toť možná sama otázka události v její singularitě, která je stejně
tak absolutní jinakostí jako absolutní blízkostí. Opakování a poprvé, ale
také opakování a naposled, neboť singularita každého poprvé je zároveň
také již naposled. Pokaždé je to událost sama, poprvé a naposled. Zcela
jiná.

Jenže jak potom o oné události mluvit? Jak mluvit o ní, jak mluvit
s ní a jak mluvit k ní? Thou art a scholar; speak to it, Horatio, říká
dánský princ spolu se mnou. A tato událost, toť potom něco, co bychom
mohli označit – a co také v protikladu k jisté filosofické tradici označuji –
jako pohostinnost ve své absolutní, ve své nepodmíněné podobě, jako
jediná pohostinnost hodná toho jména, neboť pohostinnost je vždy, stejně
jako odpuštění či láska, něčím nemožným (lze totiž skutečně, bez alibi
a bez kompromisu odpustit něco jiného než neodpustitelné?). Něčím,
co přichází.

Navzdory této nemožnosti jsme mluvili o nutnosti jisté fenome-
nologie. Pohostinnost bychom nikdy nepochopili, aniž ji objasníme
určitou fenomenologií intencionality, fenomenologií, která se nicméně
vzdává, tam, kde je to třeba, tematizace. To je mutace, skok, radikální,
leč diskrétní a paradoxní heterogenita, kterou etika pohostinnosti do
fenomenologie uvádí. Neboť vpád, jejž etický diskurs vyznačuje uvnitř
fenomenologie, v jejím vnitřku-vnějšku, není jen jeden vpád mezi jiný-
mi. Je to vpád nemožného do nitra fenomenologie samé, jak jsem se
o tom mohl přesvědčit kdysi v Praze, na místě tak vzdáleném jakýmkoli
našim představám o pohostinnosti, jak je to jen možné, v oné ruzyňské
věznici, kde jsem se setkal s jistým cikánem, kterému sice před něja-
kými pětadvaceti lety nepatřila jistá pivnice na Champs-Elysées, ale
zato mne naučil skládat prádlo do úhledného komínku a já jsem ho na
oplátku naučil společenskou hru.

1Ano, použijme tento Husserlův výraz, neboť jistá fenomenologie (jistá, to bych
rád zdůraznil) by mohla v této záležitosti mnohé stejně tak objasnit jako zkomplikovat.
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Takže znovu: bylo nebylo? Bylo a nebylo? Bylo nebo nebylo? Bylo
by třeba napsat spletité dějiny tohoto křehkého a tolik nejednoznačného
„a“ a „nebo“, onoho kloubení, proklubování přítomnosti a nepřítomnosti,
jejich vzájemné lokace, alokace a dis-lokace. Začíná pohádka. Anebo
může začít pohádka. Jaká pohádka? Pohádka západní metafyziky ve
všech jejích flexích, reflexích, inflexích a deflexích. Ale může začít
doopravdy? Ta ale nikdy nezačne. Onen někdo, který již na začátku
promluvil a zároveň dosud nepromluvil, onen někdo by tedy mohl tvrdit,
že jsem dosud nic neřekl. Ale vždyť říkání (dire) přece není řečené (dit).
A tak vždy již říkám, dokonce i tehdy, když vůbec nemluvím, když spím
(může snad totiž člověk skutečně mít strach z toho, co říká, jindy než
tehdy, když spí, tedy dává si šlofíka, takes a nap, falls asleep?) nebo
naopak mluvím hodně. Ostatně, ať říkám cokoli, hlavní je, že to říkám.2

.

2Ve snaze zkomplikovat laskavému čtenáři četbu jsme tam občas vrazili skutečné
citáty z Derridy. Je na něm, ať je najde a dešifruje. Pocházejí z následujících zdrojů:
J. Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée 1993, Adieu à Emmanuel Levinas, Paris,
Galilée 1997; „Fear of Writing“, dostupné na https://www.youtube.com/watch?
v=qoKnzsiR6Ss

.

(toto poslední ovšem zvlášť doporučuji!).
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Tomorrow’s Yesterday
Dustin Breitling

In the wake of China’s ever-increasing advances in various technological
fields, it is crucial to pose the question of their application across social,
economic and political strata. How to understand the phenomenon of the
immense Chinese technological growth and the possible implications it
might have for the West?

“I’m trying to build a crystal ball,” modestly asserts Jun Wang the
urbane visionary with his piercing crimson eyes speaking about his
company iCarbonX which advertises itself as “building an including
saliva, proteins and DNA combined with factoring lifestyle choices such
as workout regimes, diet and the environment, algorithms are here to
fulfill Wang’s hope that “by analyzing all the data we can get our hands
on, we will be able to see more clearly to predict what might happen to
your body in the future.” Here, Wang’s construction of his crystal ball
becomes endorsed by one of his biggest supporters and champions yet,
the Shenzhen-based Tencent whose product WeChat contains over 800
million users which has been proclaimed as ‘The Internet of the Future’
provides a preview to the West the inevitable shape of things to come
engineered and brought to you by the Chinese Civil-State Platform.

WeChat notably expands beyond the compass of an instant messag-
ing, photo and social network service, rather its extension into incorpo-
rating functions such as a digital wallet, arranging doctor appointments,
paying electricity fees, and booking transport distinguishes it from its
Western counterparts. Also a recent introduction of a ‘Heat Map’ en-
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ables the monitoring of foot traffic to deem and monitor an “irregular”
assemblies of people—an irregularity that is picked up and feed to the
State authorities.

Through a stream of articles emerging in the West about Chinese
Big Data analytics we are beginning to see what is imagined and im-
portantly realized from cringe-worthy examples of the daily intrusions
citizens face with every move, finger-swipe, and even eye-movement
algorithmically tracked. Recent uproar has focused on the Chinese gov-
ernment’s attempt to implement a social credit system linking citizen’s
financial, social, political and legal credit readings into a measure of
their trustability score. Yet, responses from bloggers and advocates of
the credit system have defended it on grounds that since 1.3 billion Chi-
nese lack a credit card it places bankers and loan providers in vulnerable
financial positions.

Already, one of the major players in the market Alibaba operates a
social credit system where through its algorithms, it produces scores
based on traffic tickets, whether you paid or delayed tax payments and
what you have purchased online. Thus, the products reflect a poor work
ethic or studiousness. Yet the ambitions don’t stop there, now several
companies are bringing and offering their own versions of social credit
systems to compete for state contracts. If one glances at the Chinese plan
for large scale implementation of a social credit system entitled Planning
Outline for the Construction of a Social Credit System (2014–2020).
Low scores will prevent citizens from public office, losing access to
social security, being frisked more thoroughly when passing through
Chinese customs and restricted access to hotels and restaurants.

Yet, WeChat shouldn’t be the only phenomenon ensnaring Western
attention rather it is one component amongst a web of Chinese compa-
nies exploring and advancing the intersecting fields of Social Networks,
Virtual Reality, Robotics, DNA Sequencing and notably Artificial Intel-
ligence. Attention has turned towards reports of the country leading the
world on ‘deep learning publications’ and Baidu officially establishing
the largest deep neural network designed for Machine Learning and a
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speech recognition program that has rivaled or surpassed persons in
recognizing English and Mandarin speech.

A.I. now becomes a battleground to be fought where former leader of
Google’s Brain project and just retired from Baidu Andrew Ng declares
“Whoever wins AI, will own the future.” However, Andrew Ng’s words
perhaps raise an interesting question whether it should be a contest to
simply outmaneuver Western companies in crafting the most advanced
and sophisticated systems or rather if we should take an alternative
route in understanding what China’s envisions. Presently China has
found itself juggling multiple roles whether it is the ‘leader of the free
trade world’, taking the initiative on climate change through its large
investments in renewables or trying to facilitate the simmering conflict
between North Korea and The U.S. The prospect of a Chinese A.I. at the
moment could be perceived to play a rather trivial role in the Chinese
Civil-State Platform, one set on maintaining the international social
order or what Lawrence Lek’s video essay Sinofuturism (1839-2046AD)
asserts to “not care about a dramatically better future, as long as it
survives.”

Lek’s seeming cynical proposition becomes fleshed out in his work
that explores what he identifies as seven stereotypes associated with
China, where rather than leveling a critique against Western naivete he
explores their thematic character and guides us to understand that a fu-
ture has already arrived through the amalgam of synthetic intelligences,
ideas, products that are imported, copied and remixed from the West to
be remade and innovated in the East and re-exported.

Importantly, he urges what he understands as SinoFuturism to not be
entirely confined to China, rather it is a globally distributed phenomenon:
through products that spill and circulate in every market, investors
that are linking together developing and developed global economies,
and swaths of students studying abroad. Thus, Sino-Futurism is not a
manifesto or a coherent set of beliefs, rather it has no interest in partaking
in any political or social stances, rather it prefers to be anonymous, or
more machinic in defining a world where no single author runs the
engine, concerns for copyright is trivial and the addiction to machine
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learning doesn’t need to be weighed down by questions about ethics nor
morals. Ultimately, it is purely a future that will be bent on preserving
and ensuring the survival of the system by any means.

Who or what decides the survival by any means? Well, no single en-
tity or person rather it is an impersonal swarm intelligence. Lek points to
artificial intelligence and its increased rate of development that is exceed-
ing human understanding especially among its own programmers who
have described encountering an alien intelligence or ‘xenointelligence’.
Lek’s exploration of the difficulty for programmers to grasp the internal
operations of their neural networks invites us to see a similar pattern
of thinking that has its historical antecedent with a Western fascination
with the mystical, faceless and unknowable Orient not quite fitting into
the Western mindset. Therefore, Lek welcomes this engagement, where
a radical identification with the foreign, the exotic, or Other is an avenue
to understand what China and Artificial Intelligence are cocreating.
One that could equally be described as a Xenofuture: not interested in
fitting any flavour of cultural or national character rather one that fulfills
its own ambitions and visions regardless of origin, mutational shift or
interpretation.

Ultimately, if as Lek concludes we might see a form of proto-
singularity emerging inside Sino-Futurism we can already identify new
ambitions on the horizon that perhaps confirm his anticipation with
China not only leading the way with the fastest supercomputers, yet
leading the push towards exascale computers--making a billion billion
calculations per second that will allow an emerging sea of intelligent
machines, nodes, devices and ports to potentially help a human operator
realize a whole number of possible upgrades. An upgrade that could ful-
fill one of several visions swarming in the Sinofuture imaginary—thus,
when asked what is his greatest dream? Jun Wang cracks a smile and
looks confidently answering: “to eventually transfer the physical body
and its information from its carbon platform onto a silicon chip”—now
does it really matter if that information is an original or a copy? No
If anything Sinofuturism untangles a future squarely focused on the
command, control and copy keys.
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Nothing is sacred. Authorship is overrated. Copyright is wrong.

没有什么是神圣的。作者被过誉了。版权观念是错误的。
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Gadamer: jazykovost
porozumění

Kristýna Šulcová

Už fakt, že je rozumění definujícím tématem Gadamerovy Pravdy a me-
tody, naznačuje, že ani téma jazyka nebude v jeho stěžejním díle hrát
periferní roli – a v průběhu Gadamerova zkoumání se ukáže, že je to
přesně naopak: není rozumění, které by se odehrávalo mimo jazyk. Tento
poznatek je ale teprve výsledkem dlouhého výkladu, ve kterém Gadamer
rozumění vysvětluje jako zásadně podmíněné tradicí a, obecněji, také
našimi „předsudky“. Tento pojem u Gadamera nemá svůj obvyklý pejo-
rativní přídech, ale naopak popisuje konstitutivní moment a podmínku
našeho porozumění. Pojem předsudku představuje pro hermeneutiku
její výchozí bod, protože umožňuje napojení interpreta k předmětu ro-
zumění skrze tradici1

.

, a samotné rozumění se tak stává interakcí mezi
předporozuměním interpreta a rozuměním, které je vlastní předmětu.
Jak uvidíme, v otázce jazyka a otázky jazykového významu rozehrává
Gadamer celý problém analogicky, tentokrát s výslovným důrazem na
živoucí dialog mezi dvěma mluvčími.

Ačkoli se v práci budu jazykovosti u Gadamera věnovat právě na
základě Pravdy a metody, moje hledisko o něco odbočuje od hlavního
směřování tohoto spisu. Moje otázky směřují zejména k tomu, jaký je
u Gadamera vztah mezi jazykem a světem nebo mezi jazykem a jazyko-
vou komunitou. Z tohoto základního zaměření také poměrně přirozeně

1Gadamer, 2010, str. 260.
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vyplývá otázka po jazykovém idealismu, který, jak se zdá, Gadamerově
koncepci hrozí. Jak se ukazuje, řešení tohoto Gadamerova problému je
možné hledat u některých filozofů, kteří na rozdíl od něj spadají spíše
do analytické tradice: jednak u Johna McDowella, který se ke Gadame-
rovi hlásí explicitně, jednak u Donalda Davidsona, jehož souvislosti
s Gadamerovou filozofií mě ke konci práce budou zajímat také zcela
obecně.

1. Jazyk u Gadamera: úvod

S ohledem na uspořádání Gadamerovy Pravdy a metody začnu svou
práci od konce, od tématu, které Gadamer načrtává teprve ve třetí čás-
ti knihy, totiž od jazykovosti porozumění. „Celý proces [rozumění],“
říká Gadamer na začátku kapitoly Řeč jako médium hermeneutické zku-
šenosti, „je řečový.“2

.

A ačkoli tím samým dechem mluví o řeči jako
o „médiu“, nemá Gadamer na mysli, že by řeč byla transparentním
prostředníkem mezi myšlenkami různých mluvčích nebo mezi surovou
realitou a lidským myšlením. Gadamer řeč pojímá přesně tak, jak na-
značuje uvedený citát: podle něj není žádné porozumění bez jazyka,
a jak ještě uvidíme, nemá ani smysl mluvit o realitě „o sobě,“ kterou by
jazyk pouze obkresloval nebo kopíroval.

Pro to, jak Gadamer jazyk chápe, je ilustrativní jeho zařazení po bok
pozice, kterou v otázce jazyka zastává pozdní Wittgenstein.3

.

Ve Witt-
gensteinově filozofii jazyka je centrální opozice k referenčním teoriím
významu a jejich nahrazení pojetím, ve kterém je významem každého
výrazu jeho užití. Wittgenstein tím do popředí posouvá praktickou ro-
li jazyka spíše než jeho roli čistě deskriptivní; zdůrazňuje důležitost
konvence při formování významu spíše než jakékoli přirozené spojení
mezi jazykem a realitou; a doceňuje performativitu jazyka a jeho těsnou
souvislost s lidským jednáním.

2Gadamer, 2010, str. 331.
3Podrobně Lawn, 2004.
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Jak blízko má Gadamer k takovému pojetí jazyka, ilustruje násle-
dující Gadamerův citát, který se přibližuje i Wittgensteinově slovníku
„jazykových her“:

Ani společná řeč není nikdy pevnou daností. Sídlí v sou-
hře řeči mezi mluvčími, kteří musí do hry jazyka vstoupit,
aby mohla začít komunikace, a to i tam, kde proti sobě
nesmiřitelně stojí rozmanité perspektivy.4

.

A najít u něj můžeme i kritiku referenční teorie jazyka analogickou
té Wittgensteinově. V kontextu svojí kritiky pojetí jazyka u Platóna
se např. vymezuje vůči představě jazyka jako kopie, kterou je možné
srovnat s věcmi o sobě; podle Gadamera je nesprávné jakékoli pojetí, ve
kterém je vůbec možné posuzovat správnost jazyka vzhledem ke světu.5

.

Zdůvodnění jeho kritiky je tu nicméně přinejlepším vágní, a dokonce
zachovává zásadní spojení mezi slovem a věcí, jakkoli už toto spojení
není vztahem mezi kopií a originálem: „Slovo … jmenuje věc mnohem
niternějším či duchovnějším způsobem, než aby připouštělo stupně
podobnosti, více anebo méně správný odraz.“6

.

Nechme to ale prozatím stranou. Že se Gadamer vymezuje proti
pojetí jazyka a světa jako originálu a kopie ještě zdaleka nepodává
kompletní obraz jeho koncepce. Druhým extrémem je podle něj kon-
vencionalistické nahlížení na jazyk, ve kterém se slovo stává znakem
spíše než kopií, štítkem, který k věci přiléhá pouze proto, že jsme to
tak v neurčené minulosti ustanovili. V tomto případě je jeho kritika pří-
močará: pokud totiž podle něj tvrdíme, že jazyk podobným způsobem
závisí na konvenci, ve skutečnosti už to předpokládá existenci jazyka
a významuplnost našich výrazů. Pokud nějaké slovo používáme jako

4„Even the common language is never a fixed given. It resides in the play of language
between speakers, who must enter into the game of language so that communication
can begin, even where various viewpoints stand irreconcilably over against each other.“
(Hahn, 1997 str. 29; citováno v Lawn, 2004, str. 23.)

5Gadamer, 2010, str. 350.
6Gadamer, 2010, str. 352. Podobně: „‚Pravdivost‘ slova zajisté netkví v jeho správ-

nosti, v jeho správném přiléhání k věci. Spočívá spíše v jeho plné duchovosti, tj. v ote-
vírání smyslu uloženého v pronášeném slově.“ (tamt.)
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štítek, kterým poukazujeme na věci, dokážeme to jenom proto, že takové
slovo už předem význam má.7

.

A konvencionalistické pojetí jazyka má pro Gadamera ještě jeden
zvláštní přídech: ve své čistě technické, instrumentální podobě pro něj
představuje znásilnění přirozeného jazyka, který se vzpírá jednoznač-
nému přiřazení znaku a objektu, jak to činí vědecké technické termíny.
Ideální umělý jazyk zkonstruovaný v těchto intencích by zásadně zkres-
lil povahu přirozeného jazyka, ve kterém není prvně daná neutrální
zkušenost a až potom slova, která ji označují. Kuriózní je, že z podob-
ných důvodů odmítá Gadamer také jakoukoli logickou analýzu, která se
z jazyka snaží vytěžit její doslovný význam; v tomto případě proto, že
jazyk je ve své podstatě metaforický a oddělit od něj tuto metaforičnost
znamená naprosto odcizit se jeho povaze.8

.

Pokud se Gadamer oproti oběma těmto extrémům vymezuje, jak
pak vypadá jeho střední cesta? Poznamenat musíme napřed to, že se
Gadamer snaží vyhnout společnému rysu obou kritizovaných teorií, a to
předpokladu, že je možné takříkajíc „vystoupit“ z jazyka a popsat jej
prostřednictvím neutrální reality, kterou zobrazuje / označuje. Perspek-
tiva, z níž Gadamer k jazyku přistupuje, se naopak už předem nachází
uvnitř řečové komunikace; k záhadě, kterou jazyk je, říká Gadamer,
musíme přistupovat „z rozhovoru, jímž jsme.“9

.

Zaujmeme-li takovou perspektivu, zcela tím uzavřeme propast mezi
jazykem a jeho předměty:

Řečovost naší zkušenosti světa předchází všemu, co pozná-
váme a oslovujeme jako jsoucí.

Základní vztah mezi řečí a světem proto neznamená, že se svět stává
předmětem řeči.10

.

7Gadamer, 2010, str. 357, 369
8Gadamer, 2010, str. 367.
9Gadamer, 2010, str. 326.

10Gadamer, 2010, str. 383.
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Řeč není jen něčím, co člověku, který je ve světě, připadá
spolu s jinými věcmi jako jeho výbava, nýbrž je tím, na čem
spočívá a v čem se znázorňuje to, že lidé vůbec mají svět.11

.

Kromě toho, že Gadamerovo pojetí zcela vylučuje kontrast mezi
jazykem a surovou realitou, váže také tímto způsobem jazyk k lidskému
zakoušení světa a k naší aktivitě ve světě. To je za prvé zřejmé v Gada-
merově rozlišení mezi „světem“ a „prostředím“: zatímco svět je ve své
podstatě lidským světem, konstituovaným sociálně a především jazyko-
vě, prostředí náleží všem živým tvorům a jazyk člověku umožňuje se od
něj osvobodit.12

.

Světů je celá řada podle toho, jakým jazykem člověk
mluví nebo v jaké historické epoše žije; všechny tyto světy ale mají
společné to, že jsou to světy, které umožňují unikátně lidskou zkušenost.
Za druhé ale, a to je pro pochopení Gadamerovy koncepce zásadní, je
jazyk těsně svázaný s každodenními lidskými aktivitami, konkrétně
s akty komunikace a rozhovoru. Zmínila jsem už, že se Gadamer staví
přezíravě k nejrůznějším umělým jazykům, a na tomto místě pro jeho
pozici nacházíme další, hlubší důvod. Jazyk je pro Gadamera přede-
vším živoucím aktem a vytrhávat jej z těchto jeho kořenů se pro něj
rovná nepřijatelnému překroucení jeho základního významu. Tomu, jak
konkrétně „rozhovor, jímž jsme“ u Gadamera vypadá, se budu věnovat
v další kapitole.

2. „Rozhovor, jímž jsme”

U tématu dialogu jsme se dostali do bodu, ve kterém se plně ukáže,
v jakém smyslu je u Gadamera povaha jazyka sociální. A tento aspekt
jazyka Gadamer akcentuje skutečně silně. Jazyk má své vlastní místo
především v rozumění a to je v centru života každého (lidského) spo-
lečenství.13

.

Jak konkrétně ale podle Gadamera dorozumění v dialogu

11Gadamer, 2010, str. 377.
12Gadamer, 2010, str. 378.
13Gadamer, 2010, str. 380.
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vzniká? Je význam našich promluv konstituovaný společenskou konven-
cí, nebo je na ní nezávislý? Než odpovím, pokusím se vysvětlit základní
rysy dialogu u Gadamera.

Na Gadamerově pojetí dialogu je na první pohled zarážející, že jej
od začátku staví jako něco, co přesahuje oba jeho účastníky. Příznačné
je už heslo, které uvozuje tuto kapitolu: podle Gadamera dialogem spíše
jsme, než že bychom jej vedli. Gadamer výslovně tvrdí, že autentický
dialog je ten, který nemáme pod kontrolou a jehož výsledek nás dokáže
překvapit. „Dorozumění nebo jeho selhání,“ píše, „je jako dění, které se
s námi událo.“14

.

Z toho, zdá se, vyplývá, že význam našich promluv je
nezávislý na konkrétní komunikační interakci, ještě to ale neznamená,
že není ustavován sociálně.

Jedním ze způsobů, jak pochopit to, jak se v konverzaci konstituuje
rozumění, a který Gadamer poměrně výrazně akcentuje, je zaměřit se
na předmět konverzace spíše než na samotný její akt. Aby v konverzaci
došlo k porozumění, míní Gadamer, nestačí, aby se jeden účastník rozho-
voru přizpůsobil tomu druhému; pointou rozhovoru je totiž porozumět
„společné věci“, jejíž pravdě se rozhovor přizpůsobuje.15

.

Přestože je
ale základním komponentem konverzace prvek, který ji samotnou pře-
sahuje, jsou to právě oba mluvčí, kdo aktivně vytváří „společnou řeč“
a shodu na věci. Prozatím tedy není zřejmé, jaký je podíl obou těchto
dynamik.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, co jsem naznačila už výše: pro
Gadamera není možné vystoupit z jazyka a odlišit samotný jazyk a před-
měty, o kterých jazyk je. Pokud tak v kontextu konverzace mluvíme
o předmětu řeči, není tento předmět něčím, co by bylo možné od sa-
motné řeči odlišit: on sám je totiž v jazyce. Pokud se zeptáme, jak se
v rozhovoru objevuje rozumění, nenabídne nám tak Gadamer reduktivní
vysvětlení, které by jazyk vysvětlovalo na základě něčeho odlišného od
něj samého, ale naopak už bude jazykovost předpokládat.

Jakou roli má tedy předmět v rozhovoru hrát? Aby konverzace pod-
le Gadamera fungovala, musí se předmět ukazovat ve své neurčitosti

14Gadamer, 2010, str. 331.
15Gadamer, 2010, str. 327.
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– jako otázka. Položení otázky vyžaduje po obou partnerech zásadní
otevřenost a „vědění o nevědění“16

.

: jakmile je pro některého z účastníků
odpověď důležitější než otázka, jakmile odpověď znají předem, zname-
ná to znásilnění rozhovoru a upadnutí do monologu. Je to otázka, co
rozhovoru dává jeho směr.17

.

Ani položení otázky ale není věcí naší (libo)vůle.18

.

Naopak jde spíš
o pasivní než aktivní proces, který se nám děje v situacích, v nichž se
setkáváme s věcmi mimo naše původní očekávání.19

.

Možná nejpodstatnější příspěvek Gadamerovy hermeneutiky k pro-
blému určení významů našich promluv je, že musí takové promluvy
být chápány jako odpovědi na otázku. V tom se zároveň blíž ukazuje,
proč rozhovor přesahuje oba účastníky rozhovoru. Význam jakékoli
promluvy není totiž dán jen jí samou, předpokládá širší kontext, včetně
kontextu otázky, na kterou je dané tvrzení odpovědí. Pokud jakémukoli
tvrzení rozumíme, musíme rozumět i širšímu celku, jehož je součástí.
U Gadamera ale najdeme i vyjádření, která ho explicitně posouvají pří-
mo do tradice sémantického holismu ve filozofii jazyka: „Každé slovo,“
říká, „vyvěrá jako z nějakého středu a vztahuje se k určitému celku,
jímž jedině je slovem. Každé slovo nechává rozeznít celek řeči, k níž
přísluší (…).“20

.

Jakkoli jsme se tím v otázce porozumění posunuli, zdá se, že otázka
po povaze významu vyvstane o úroveň výš v přesně stejném znění. Ga-
damerovo vysvětlení významu našich promluv evidentně předpokládá
celek významuplnosti, kterým je řeč. Jak ale vysvětlit tento celek?

Pokud to dovedu posoudit, narážíme touto otázkou na tentýž aspekt
Gadamerova pojetí, který jsem už v práci opakovaně zmínila, totiž sku-
tečnost, že je podle něj jazyk všeobjímající a že tak není možné zaujmout
vůči němu jakoukoli externí perspektivu. Teprve teď se ale podle mého
názoru ukazuje, jak podstatným problémem pro Gadamera toto základní
stanovisko je. Domnívám se, že tato pozice brání jakémukoli instruk-

16Gadamer, 2010, str. 314.
17tamtéž
18Dostal, 2002, str. 109.
19Gadamer, 2010, str. 317.
20Gadamer, 2010, str. 390.
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tivnímu (nekruhovému) vysvětlení významu našich jazykových výrazů.
Tím, že Gadamer řeč staví na piedestal základní, neredukovatelné enti-
ty, z ní dělá naprosté tajemství, něco zcela nevysvětlitelného pomocí
objektivní reality na jedné straně a mluvčích jazyka na straně druhé.
Důsledkem toho nedovede vysvětlit ani posuny nebo změny v našem
používání jazyka. A zároveň se vystavuje nebezpečí velmi specifického
typu idealismu, ve kterém by řeč hrála roli takřka božské, neosobní
entity. Právě na tuto poslední námitku se krátce zaměřím v další části
práce.

3. Gadamer a jazykový idealismus?

Podstatu jazykového idealismu předběžně vystihuje sloganovitá cha-
rakterizace, která říká, že pro jazykový idealismus nejsou předměty ve
světě ničím víc než jazykovými konstrukty. Základním rysem tohoto
pojetí je, že objektivní realitě upírá roli při spoluutváření naší pojmové
výbavy. Hrubě řečeno, jsme to my, kdo svým jazykem vytváříme světy,
spíš než že by svět vytvářel náš jazyk.

Z toho, co už bylo v této práci řečeno o Gadamerově pohledu na
jazyk, se jazykově idealistické prvky dají najít v řadě případů. Jedním
z nich je jeho kritika představy jazyka jako znaku na jedné straně a kopie
na straně druhé, ze které vyplývá jeho už tak často zmiňovaný názor, že
není možné najít jakoukoli vnější perspektivu, která by jazyk jednou
provždy vysvětlila. Víme také, že se u Gadamera jazykový význam
ustanovuje v konverzaci spíše než v konfrontaci s vnější realitou. Na
druhou stranu jsem už nicméně poznamenala i to, že pointou konverzace
je pro Gadamera shoda na předmětu, a právě jemu se celý rozhovor
přizpůsobuje. To by naznačovalo, že objektivní realita má v Gadamerově
pohledu na jazyk vlastní slovo. Zároveň ale nemůžeme pominout fakt,
že i „předmět“ konverzace, o kterém Gadamer mluví, je už předem
jazykově konstituovaný.

Pokud to dokážu posoudit, samotný Gadamer nemá proti jazykové-
mu idealismu vlastní prostředky, a přesto se evidentně na řadě míst snaží
takovému čtení uniknout. Jedním z Gadamerových problémů v tomto
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ohledu je, že v jeho koncepci podle všeho chybí jakékoli vysvětlení
perceptuální zkušenosti, která je přitom základním místem kontaktu
člověka se světem.21

.

Mezery v Gadamerově pojetí je tak nutné vyplnit
zpětně – v sekundární literatuře přitom najdeme pozoruhodnou syntézu,
která Gadamerovo pojetí věrohodně sceluje a zároveň explicitně řeší
přítomný problém.

Gadamerovo pojetí jazykovosti a rozumění je možné plodně spo-
jit s vysvětlením perceptuální zkušenosti Johna McDowella, který se
ke Gadamerově filozofickému projektu staví výrazně vstřícně. V Mc-
Dowellově pojetí je vztah mezi světem a myslí člověka kauzální, což
zachovává žádoucí nezávislost reality jako takové. Co nicméně Mc-
Dowell odmítá, je představa, že popis takového kauzálního vztahu musí
být nutně vyjádřitelný ve fyzikálních pojmech a že jde o vztah mezi
nekonceptualizovanou realitou a našimi pojmovými rámci. Jakékoli vy-
světlení našich přesvědčení nebude nikdy apelovat na surovou fyzikální
kauzalitu, ale pokaždé skončí u normativního soudu, který nemůže fyzi-
kální kauzalitě podléhat.22

.

McDowellovou stěžejní myšlenkou naopak
je, že perceptuální zkušenost jako taková už je pojmová a díky tomu má
přímý racionální vliv na vytváření našich přesvědčení.23

.

McDowellovo řešení umožňuje kompromis, který se dokáže vy-
hnout hrubému empirismu na jedné straně a idealismu na straně druhé
a zachovává myšlenku, že lidský svět je bytostně jazykový, aniž by mu
z obrazu kompletně zmizel pojem objektivní reality. A co je důležité pro
naši práci, dovoluje podobným směrem interpretovat i samotného Gada-
mera. To se týká mimo jiné jeho odmítnutí pojmu „světa o sobě“, kterého
jsem se už výše dotkla.24

.

Spjatost jazyka s lidským jednáním a jeho
schopnost vytvářet „pohledy na svět“25

.

pro Gadamera znamená, že po-
každé existuje pluralita perspektiv, ve kterých se mluvčí různých jazyků
pohybují. Tyto světonázory ale nemohou být radikálně nesouměřitelné:
hrozbu relativismu odvrací Gadamer tím, že každému světonázoru při-

21Thaning, 2015, str. 63.
22Dostal, 2002, str. 59.
23McDowell, 2002, str. 173.
24Gadamer, 2010, str. 381.
25Gadamer, 2010, str. 377.
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pisuje zásadní otevřenost, možnost se neustále rozšiřovat do dalších.26

.

Tím ale jeho idealismus nepadá, jen jednotlivé „světonázory“ nahrazuje
jedním potenciálně kolektivním.

S McDowellem má naopak Gadamer možnost zachovat jediný sdíle-
ný svět v každém světonázoru a udržet světonázory jako pouhé perspek-
tivy, které se pokaždé vztahují k témuž. Jak to staví McDowell, „řeči
o různých světech jsou jen barvitou obrazivostí překrývající nekontro-
verzní myšlenku, že existují zásadní rozdíly mezi navzájem přístupnými
pohledy na jeden a tentýž svět.“27

.

Když Gadamer tvrdí, že je nesporné,
že svět může existovat bez lidí,28

.

vyjadřuje tím základní realistickou
intuici, která ale zřejmě nemá oporu ve zbytku textu, a McDowell mu ji
poskytuje.

Proč by ale do idealismu nakonec nemohl upadnout i McDowell?
Tvrdit koneckonců, že je realita už předem pojmová, vypadá jako jistá
cesta takovým směrem. Pro McDowella je nicméně důležité zdůrazňovat
obě strany rovnice:

[Mohli bychom říct, že] „svět se skládá z toho druhu věcí,
které člověk může myslet. (…) Totéž ale můžeme vzít i nao-
pak: (…) jako pozvánku pochopit věci, které můžeme myslet,
prostřednictvím údajně dřívějšího porozumění věcem, které
mohou existovat. Faktem ale je, že neexistuje žádný důvod,
proč by kterýkoli z obou směrů měl mít prioritu.“29

.

Podrobnější zdůvodnění této myšlenky bych ráda nabídla prostřed-
nictvím Davidsonovy kritiky dualismu schématu a obsahu, kterou Mc-
Dowell v zásadě přijímá za svou.

26Gadamer, 2010, str. 381.
27McDowell, 2002, str. 179.
28Gadamer, 2010, str. 381.
29McDowell, 1994, str. 28.
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4. Gadamer a Davidson

McDowellův zájem o Gadamerovu filozofii ukazuje, že hledat souvislos-
ti mezi Gadamerovým filozofickým projektem a současným analytickým
myšlením má v řadě ohledů smysl. I v současnosti, kdy se rozdíly mezi
kontinentální a analytickou tradicí do velké míry smývají, je představa,
že autoři dvou stylově i obsahově natolik odlišných tradic, stále vzrušu-
jící. Ověřit si, nakolik mohou být na první pohled zajímavé podobnosti
hluboké a signifikantní, bych si ale spíš než na Johnu McDowellovi
chtěla na jednom z nejvýznamnějších analytických filozofů minulého
století, Donaldu Davidsonovi. Podobností filozofických projektů Gada-
mera a Davidsona si už všimla celá řada komentátorů,30

.

shoda v otázce,
jak významné takové sblížení je, ale neexistuje. Ať už ale bude výsledek
jakýkoli, může srovnání s Davidsonem pomoct zasadit Gadamerovu
práci do širšího kontextu a získat si od ní jistý odstup.

Pokud vynecháme odlišný filozofický styl i kontext obou filozofů
a zaměříme se na věcné problémy, je podobnost Davidsonovy a Gada-
merovy filozofie už na první pohled patrná v rysu, který jsem už v této
práci zdůrazňovala: v jazykovosti veškerého porozumění. Podobně jako
pro Gadamera, ani pro Davidsona nemůže existovat myšlení bez řeči.31

.

Na rozdíl od něj má ale Davidson explicitní odpověď na problém, který
vyvstává pro obě koncepce, totiž problém jazykového idealismu a relati-
vismu, který jsem nechala otevřený na konci předchozí kapitoly. Touto
odpovědí je Davidsonův argument proti dualismu schématu a obsahu.32

.

Davidsonův argument má podle mého potenciál poskytnout další
díl do Gadamerovy skládačky a umožnit mu zbavit se ve své koncepci
pojmu „světa o sobě“ a spolu s ním i hrozby, že takový svět v zásadě
vůbec nemusíme objevit – nebo že jej můžeme objevovat radikálně jiný-
mi způsoby než jiné jazykové komunity. Pojmy „schématu“ a „obsahu“
jsou u Davidsona komplementární: schéma je prostředek k organizování
konceptuálně neuchopeného empirického obsahu, a to sice prostředek

30Viz např. několik příspěvků v Malpas, 2011; McDowell, 2002 a Malpasův příspěvek
v téže publikaci; nebo Hoy v Hahn, 1997.

31Davidson, 1984, str. 170.
32Davidson, 1984, str. 183-198.
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jazykový – konkrétně jej Davidson ztotožňuje s množinou vzájemně
přeložitelných jazyků. Terčem jeho kritiky je tu tedy představa kontrastu
surové reality a pojmových určení, které se k ní teprve různými způsoby
přidružují.

Proč je podle Davidsona tento dualismus neudržitelný? Je pozo-
ruhodné, že argumenty, které proti němu předkládá, by podle všeho
Gadamer neměl problém přijmout. Argument sestává ze dvou částí:
v první33

.

Davidson popírá možnost, že by schéma mohlo realitu or-
ganizovat nebo na ni „pasovat“, a jeho pointa tu volně koresponduje
s Gadamerovým odmítnutím jazyka jako obrazu či znaku, ovšem s tím
rozdílem, že Davidsonův argument má ambici být vyčerpávající a popřít
tak jakékoli přímočaré spojení mezi realitou a jazykem. Druhá část ar-
gumentu34

.

se zaměřuje na hrozbu konceptuálního relativismu a odmítá
představu, že by odlišný jazyk mohl mít význam, který by pro nás byl
zcela nesrozumitelný. Na tomto místě Davidson využívá svého velmi
specifického pojetí významu, pro který v Gadamerovi neexistuje žádná
paralela, především proto, že ho technické otázky po povaze významu
příliš nezajímají. Jak ale upozorňuje McDowell,35

.

Davidsonův argument
má přímou paralelu v Gadamerově tvrzení, že všechny světonázory jsou
navzájem prostupné.

Davidsonův přínos ke Gadamerově argumentaci spočívá především
ve scelení a v explicitní artikulaci vztahů mezi světem a jazykem. Jak
Davidson shrnuje pointu svého argumentu, „vzdáme-li se dualismu
schématu a světa, nevzdáváme se tím světa, ale naopak znovu ustanovu-
jeme bezprostřední kontakt s důvěrně známými objekty, jejichž příhody
činí naše věty a mínění pravdivé nebo nepravdivé.“36

.

V Davidsonově argumentu proti schématu a obsahu nenajdeme sho-
du s Gadamerem jako spíš jeho doplnění, a jakkoli působí v Gadamerově
kontextu logicky a elegantně, zůstává podezření, že jsou podobnosti me-
zi oběma filozofy umělé nebo pouze mimoděčné. To druhé samozřejmě

33Davidson, 1984, str. 192-194.
34Davidson, 1984, str. 194-195.
35McDowell, 2002, str. 176.
36Davidson, 1984, str. 198.
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platí potud, pokud to znamená, že shoda mezi oběma není výsledkem
výslovného dialogu (ten čítá všehovšudy dva články37

.

) a že jejich vý-
sledky vycházejí ze zcela odlišných startovacích pozic i rozdílných
představ o tom, jak by filozofie měla vypadat. Na druhou stranu, četnost
jejich souhlasných stanovisek je dost velká na to, abychom měli důvod
se domnívat, že je jejich shoda významná.

Jejich sdílený antireprezentacionalismus myslím už z výše řečeného
vyplynul dostatečně – v případě Gadamera především v jeho odmítnutí
zobrazovacího a znakového pohledu na jazyk, v případě Davidsona
v rámci jeho argumentu proti schématu a obsahu. Do velké míry se
Davidson s Gadamerem shodnou také na tom, že místo jazyka je v ži-
voucí interpersonální komunikaci, a to především ve dvou aspektech.
Za prvé – a to je podobnost, kterou ve svém jediném článku, jenž se
výslovně věnuje Gadamerovi, zdůrazňuje sám Davidson38

.

– pokud je
taková komunikace podmínkou objektivity (připisovat tento bod Ga-
damerovi je nicméně kontroverzní a uvádím ho pouze s výhradami).
Za druhé, význam není jednou provždy fixovaný, ale vždy znovu se
v komunikaci ustanovuje (viz Davidsonovo pojetí radikální interpreta-
ce), aniž by existovala pevná metoda, jak význam jednotlivých promluv
mechanicky určit. Mezi těmi interprety, kteří se souvislostmi mezi Ga-
damerem a Davidsonem zabývali, se také často zmiňuje Davidsonův
princip vstřícnosti, podle kterého není možné hledat význam tam, kde
nepředpokládáme širokou shodu v přesvědčeních mluvčího a interpreta;
podobně Gadamerovo vyjádření, že v „řečovém společenství nedochá-
zíme nejprve ke shodě, nýbrž ve shodě již vždy žijeme.“39

.

Nemyslím si, že by bylo možné jednoznačně určit, nakolik jsou
si oba projekty blízké – to by vyžadovalo dlouhodobou konverzaci
mezi oběma z nich a postupné vyhlazování těch míst, ve kterých jsou
si Davidson a Gadamer naopak zcela cizí, včetně těch, které na první
pohled signalizují jenom odlišnost zájmu. Pokud ale existuje minimální

37Z Gadamerovy strany odpověď Hoyovi v Hahn, 1997, str. 129-130; z Davidsonovy
perspektivy článek Gadamer and Plato’s Philebus v Davidson, 2005, str. 261-275.

38Davidson, 2005, str. 274).
39Gadamer, 2010, str. 380; podobně také Gadamer, 2007, str. 96.
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předpoklad pro započetí jakékoli konverzace, domnívám se, že styčné
body, které jsem zmínila, ho představují.

Zároveň však zůstává i celá řada pochybností. V některých prvcích
se Davidson s Gadamerem jednoduše neshodne: pokud Gadamer tvrdí,
že dialog přesahuje oba jeho účastníky, je to v zásadním rozporu s tím,
že u Davidsona je komunikace naopak výhradním místem, kde se tvoří
význam jednotlivých promluv a ustavuje objektivita – a to až do té míry,
že podle něj není třeba spoléhat na už existující jazykové konvence nebo
tradici, aby byl dialog úspěšný. S tím ale souvisí následující problém:
pokud Gadamer předpokládá mezi účastníky dialogu předem existující
shodu a pro úspěch konverzace naopak zdůrazňuje respektování odliš-
nosti druhého a reflexi vlastních předsudků, bere tím za dané to, co si
Davidson teprve klade za úkol vyšetřit, totiž existenci významu. Mám
ale obavu, že to neznamená jen to, že se Davidson a Gadamer v této
fázi teprve míjejí předmětem zkoumání: pro Davidsona totiž konverzace
totiž pokaždé de facto začíná od nuly a každý mluvčí tedy pokaždé
musí maximalizovat shodu s tím druhým. Osobně nevidím, jak by bylo
možné tento evidentně příkrý rozpor umenšit.

Konečně, aby vůbec byly možné neshody, předpokládá to existenci
společných souřadnic. Pokud Gadamer tvrdí, že Davidson problémy
porozumění diskutuje pouze na „velmi omezené sémantické bázi“40

.

,
zatímco jeho vlastním záměrem je vysvětlit „‚ontologii‘ života, který se
sděluje jazykem,“41

.

naznačuje to, zdá se, propast mezi širokými meto-
dologickými předpoklady obou z nich. Otázka, jestli je vůbec možné
odůvodnit, proč volíme metodologické prostředky té které filozofické
tradice, je přitom v samotném jádru jejich dlouhotrvajícího rozkolu.
V tomto ohledu tak dialog mezi Gadamerem a Davidsonem zůstává při-
nejmenším stejně otevřený, jako dialog mezi kontinentální a analytickou
tradicí samotný.

40Citováno z Malpas, 2011, str. 178.
41Hahn, 1997, str. 129.
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5. Závěr

V této práci jsem se pokusila charakterizovat Gadamerův pohled na
jazyk, jak ho najdeme především v jeho Pravdě a metodě. Gadamera
je v této otázce možné přibližně zařadit po bok expresivistické tradice,
která klade důraz na spojení jazyka a jazykového významu s lidským
jednáním a konvencemi a zároveň je výrazně antireprezentacionalistic-
ká. Současně ale jsou ale v Gadamerově koncepci výrazné realistické
rysy, aniž by bylo zjevné, jakým způsobem chce obě tyto tendence ve
svém pojetí skloubit. I proto je podle mého názoru pro jeho filozofii
obohacující srovnání s filozofy, kteří se o takovou syntézu pokusili:
s Johnem McDowellem, který je Gadamerově filozofii výrazně nakloně-
ný, i Donaldem Davidsonem, jehož spojitosti s Gadamerem interpreti
ohledávají dlouhodobě. Domnívám se, že ač tito filozofové pracují ve
zcela odlišném filozofickém kontextu, dokážou Gadamerově filozofii
nabídnout podněty, bez kterých by jeho pohled na jazyk nebyl zcela
úplný, a to především v problému jazykového idealismu. Zda jsou ale
takové průniky převratným znakem jedné z mála shod v dějinách kon-
tinentální a analytické filozofie, které se po většinu času spíše míjely,
ponechávám otevřené: takový závěr by vyžadoval rozsáhlý dialog spíš
než jednoduchý výčet konkrétních podobností a v tuto chvíli zřejmě
prozatím není nikdo, kdo by takovou setrvalou, detailní práci podnikal.
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Lovaň tichá a hlučná
Hynek Kaplan

Univerzita v belgické Lovani v sobě kombinuje obojí: tradici ukrytou
za starobylostí a vznešeností jedné z nejstarších katolických univerzit
a energii a současný temperament zhmotněný do tisíců studentů prou-
dících v ulicích jejího města. Lovaň leží přibližně dvacet kilometrů
od Bruselu a je hlavním belgickým univerzitním městem. Populačně
odpovídá např. Hradci Králové, ale jeho rozloha je takřka o polovinu
menší, což se projevuje v kompaktnosti města a také jeho divokou ži-
vostí. Každoročně se navíc začátkem školního roku rozroste o padesát
tisíc studentů, kteří město doslova obsadí, a jejichž rytmem začne rázem
bít. Navíc má na univerzitě mnoho oborů svůj mezinárodní ekvivalent
vyučovaný v angličtině, a tak je Lovaň vskutku kosmopolitním městem,
ve kterém se setkávají rozličné jazyky a kultury. Ulice tak překypují
různorodostí a jsou plny života neustále se vymaňujícího z nudy a všed-
nosti. Na náměstích a v parcích se střídají jarmarky, bleší trhy, festivaly,
soutěže a nespočet workshopů všeho druhu. Automobilová doprava
zde takřka neexistuje, a tak je tento sladký shon umocněn nepřeber-
ným počtem cyklistů, kterým jedině Lovaň patří, a kteří kličkují mezi
stánky s vaflemi a buskery, jejichž zpěv se line z různých koutů měs-
ta. Města, které je proto všechno univerzitním sídlem par excellence.
Téměř každý v Lovani má s univerzitou co do činění. Její budovy jsou
rozesety všude – v nejhistoričtější části města, v ulici Naamsestraat,
kde je také její historické sídlo, i v okrajových částech podél kanálů
řeky Dijle, které se rozutíkávají do všech koutů a tvoří mozaiku mostů,
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ostrovů a poloostrovů. Univerzitnímu provozu dnes částečně slouží také
několik stálých i bývalých klášterů a mnišských kolejí. Asi nejkrásnější
a nejinspirativnější je bývalá bekináž, která byla vystavena v 17. století
v typickém vlámském architektonickém slohu s barokními prvky, a ve
které jsou dnes ubytováni profesoři i někteří studenti. Noční život za
denním ruchem daleko nezaostává. Kluby a bary lemují hlavně náměstí
Oude Markt, které je v Lovani synonymem pro páteční párty, a které
se v teplejších měsících stává samo jedním velkým klubem, a dává tak
poznat, že Lovaň rozhodně není jen místem asketické kontemplace.

Nicméně, protože je našinec díky tamním cenám k asketizmu téměř
odsouzen, dával jsem i já povětšinou přednost času strávenému s knihou
v některé z kaváren, ve kterých vládne nejen vůně kvalitní kávy, ale
také klidná a přátelská atmosféra, nebo v některém z mnoha studijních
míst, které univerzita nabízí. Asi nejznámějším takovým místem, které
je zároveň jedním ze symbolů města, je univerzitní knihovna. Ta se stala
slavnou nejen pro svou sbírku knih, ale také díky svému neobyčejnému
osudu. Během rabování a masakrování obyvatelstva německými vojáky
za první světové války byla knihovna zapálena petrolejovými zápalnými
lahvemi a celá do základů shořela. Spolu s ní tenkrát v roce 1914 shořelo
také na 230 000 knih, mezi nimiž byl nemalý počet vzácných středo-
věkých děl, mimo jiné také Bible leskovecko-drážďanská – nejstarší
známá česká Bible. Knihovna byla znovu postavena zčásti z německých
reparací a zčásti z peněz americké sbírky, která vznikla za účelem obno-
vení knihovny, a která byla podle všeho poháněna zděšením nad útokem
na symbol lidské vzdělanosti. Knihovna tedy byla roku 1928 obnovena
podle nového architektonického návrhu, avšak netrvalo dlouho a stihla
ji další rána. V roce 1940 během německé ofenzívy bylo město ostřelo-
váno a knihovna znovu vzplála. Tentokrát bylo v plamenech pohlceno
něco málo pod milion knih. Nebyla to však neutěšující statistika její
životnosti, kvůli které jsem raději svůj studijní čas trávil mimo knihov-
nu, ale pocit, který jsem časem nabyl, totiž že se knihovna, která sice
disponuje velikou a honosnou studovnou, stala v současnosti spíše turis-
ticky vyhledávanou památkou než tichým místem ke studiu. Univerzitní
studovna Agora oproti tomu nabízela mnohem víc než jenom ticho. Její
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budova v centru města disponuje v několika patrech prostory, z nichž si
student může vybrat společenské místnosti, tiché studovny, společenské
studovny, nebo samostatné učebny – vše vybaveno tabulemi, počítači,
dataprojektory atp. Po čase stráveném nad knihami, může student zaví-
tat do nedalekého univerzitního baru, který sídlí ve stejném komplexu.
Pro všechny studenty je v něm k dispozici zdarma např. káva nebo čaj,
a také zlevněný alkohol. Tento bar je mimo jiné místem, kde se lze
setkat se studenty ze všech oborů, a především z celého světa. Můžete
tak například potkat katolického kněze z Malawi, který v Evropě stu-
duje církevní právo, aby jeho nově nabyté znalosti přispěli k reformaci
„zkorumpované malawíjské církve“, a který při výkladu svých domácích
potíží nešetří stále znovu objednávanou neproměněnou Kristovou krví
ani sebe ani vás. Mimo tyto všední radosti je zde nicméně důležitý fakt,
že se univerzita snaží studentům zajistit odpovídající zázemí a prostor
pro trávení studijního času se všemi výhodami, které z toho plynou.
To je jedním z hlavních aspektů, které jsem na tamní univerzitě cenil,
a který tak trochu postrádám u nás.

Abych pokračoval v porovnávání mých dosavadních zkušeností na-
bytých v Praze a v Lovani musím říct, že zásadní rozdíl jsem nespatřoval
ani tak v obtížnosti a ve struktuře a obsahu kurzů, ale především v ri-
goróznosti formálního fungování univerzitního aparátu, který je myslím
oproti výše zmíněným službám, spíše projevem oné striktnosti přeží-
vající v tradici. Nejvíce mě asi překvapila skutečnost, že styk studentů
a vyučujících je ze strany univerzity omezován na minimum. Například
během zkouškového období, je zakázáno kontaktovat vyučujícího zcela.
Zprostředkovatelem mezi vyučujícím a studentem se stává tzv. ombuds,
ke kterému student směřuje veškeré dotazy, příp. požadavky na změnu
data zkoušky či omluvy za překročení povolené absence, včasné nedo-
dání seminárních prací nebo nemožnost dostavit se ke zkoušce. Přesné
datum zkoušky si přitom student zapisuje spolu s předmětem na začátku
semestru a toto datum je závazné a výjimku lze udělit jen v závažných
situacích. Na splnění zkoušky má student dva pokusy – jeden v regu-
lérním zkouškovém období (v lednu či červnu) a druhý v tzv. třetím
zkouškovém období, které je v druhé polovině srpna. Žádné další vari-

50

Lo
va

ň
tic

há
a

hl
uč

ná



anty neexistují. Týká se to bez výjimky také zahraničních studentů, kteří
mnohdy musí letět přes půl světa, aby se k opravné zkoušce dostavili.
Výsledek ze zkoušky, ať psané či ústní, se student dozvídá až týden po
ukončení zkouškového období, kdy se nad jeho výkonem sejde několika
členná komise, která na základě informací od vyučujícího/zkoušejícího
rozhodne o známce.

Není to pouze univerzita ve svém celku, která v sobě zachovává
princip tradice a zároveň otevírá své dveře moderním směrům. Osobně
jsem měl tu čest, stát se na jeden semestr studentem na Institute of
Philosophy – na pracovišti, které funguje jako katedra, která si ovšem
vydobyla samostatný statut, a má tedy spíše úroveň fakulty. Institut
vznikl roku 1889 jako reakce na encykliku papeže Lva XIII., v níž vy-
zýval k obnově studií spisů Tomáše Akvinského. Nové pracoviště, které
se odštěpilo od teologické fakulty tak dalo vzniknout tzv. lovaňskému
novotomismu, který se stal jeho hlavní myšlenkovou náplní po několik
následujících desetiletí. Brzy se ovšem otevřelo dialogu s novými vě-
dami – pozitivismem a scientismem. Velký zlom přišel v roce 1938 po
smrti Edmunda Husserla, kdy františkánský kněz – tehdy doktorand –
Leo Van Breda převezl do institutu veškerý Husserlův dochovaný ruko-
pis, aby jej uchránil před nacisty. Vznikl tak Husserl-Archives, který se
stal centrem studia fenomenologie, a který začal v čele s Van Bredou
postupně Husserlovu práci vydávat v sérii zvané Husserliana. V druhé
polovině 20. století se stejně jako v jiných zemích dostala ke slovu také
anglosaská filosofická tradice, strukturalismus a hlubinná psychologie.
Během těchto let se na institutu vystřídalo mnoho známých jmen. Mezi
ty, kteří tu vedli své vlastní přednášky, patří například Gadamer, Ri-
coeur, Derrida, Fink, Lévinas, Popper anebo Umberto Eco. Pro nás je
asi nejzajímavější, že zde v semestru 1964 až 1965 přednášel také Jan
Patočka. Jeho lovaňské přednášky nedávno vyšly také knižně a Patočka
se v nich zabývá otázkou evropského myšlení, a zejména tím, jak bylo
toto myšlení ovlivněno českým prostředím. Není bez zajímavosti, že
Patočkova stopa je na institutu a vlastně v celé Lovani potažmo v Belgii
přítomna dodnes. Na institutu je v současnosti zpracováváno několik
doktorských projektů věnujících se Patočkovi a vyšlo zde o něm několik
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knih. V tomto roce proběhla v Lovani a v Evropském parlamentu konfe-
rence připomínající Patočkovo dílo a Belgičané o něm dokonce nedávno
natočili dokumentární film Pražský Sókrates. Bylo pro mě příjemným
zjištěním, že český filosof dosahuje v zahraničí takového významu.

Myslím, že Lovaň a v širším smyslu také celá Belgie je příhodným
místem, ve kterém se mohou Patočkovy myšlenky dále rozvíjet. Jako
je Praha geografickým středem Evropy, je Belgie jejím středem myš-
lenkovým. Právě do těchto středů dobře pasuje Patočkovo zamyšlení se
nad evropskou identitou. Katolická tradice křesťanské univerzity, která
je v Lovani stále přítomna a v některých momentech působí poněkud
těžkopádně, nebrání rozvoji těchto myšlenek a obrovská národnostní
i etnická rozmanitost studentů a učitelů, střetávajících se v ulicích toho-
to krásného historického města, je tomu důkazem. Může se sice zdát
absurdní, že na mě Lovaň zapůsobila právě tímto způsobem, zvláště
vzhledem k tomu, že sama tamní univerzita nevydržela v 60. letech ná-
rodnostní a jazykový spor a rozdělila se na Vlámskou a Valonskou část,
avšak zkušenost, kterou jsem osobně nabyl žádnou z těchto animozit
neobsahuje. Pro mě Lovaň zůstává zážitkem, v němž je kontemplativní
klášterní vzdělanost prolnuta s mládím a touhou po změně. Je pro mě
místem, kde se snoubí staré a nové. Tiché a hlučné.
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Co se děje v senátu?
Samuel Zajíček

Jak jsem psal již minule, jaro proběhlo zejména ve znamení schvalování
nových znění vnitřních předpisů, které bylo nutno přizpůsobit novele
zákona o vysokých školách. V době, kdy tento článek čtete, by již měly
být všechny tyto předpisy schváleny a platit.

Z hlediska studenta se změnilo jen několik málo věcí, nicméně pár
z nich je docela podstatných. Především platí, že nově je pro postup do
druhého ročníku bakalářského studia potřeba získat již jen 50, nikoli
60 kreditů. To ovšem neplatí, pokud si zapíšete víc než 75 kreditů.
Pokud jste měli takto velké oči, budete muset získat kreditů opět plných
60 (původní návrh byl ten, že tento plný počet kreditů bude muset
student získat již tehdy, zapíše-li si více než 70 kreditů; vedení fakulty
však nakonec uznalo, že je to příliš přísné a v rozporu se zavedenými
konvencemi, kdy si student například již brzy zapisuje zkoušku z jazyka,
ačkoli jí dělá až mnohem později). Pro navazující magistry platí obdobná
změna, tentokrát vyloženě k horšímu: pro postup do druhého ročníku
musejí získat kreditů 40, nikoli 30, jak tomu bylo doposud. A dovětek
s „velkýma očima“ pro ně platí rovněž. Kdo si zapíše více než 75 kreditů,
musí jich získat alespoň 60.

Druhá změna se týká lhůty, do které je třeba splnit atest ze zapsa-
ného předmětu. Dosud tomu bylo tak, že zkoušku bylo možné vykonat
ještě rok po roce, ve kterém student daný předmět studoval (nebylo-li
v anotaci předmětu povoleno ještě pozdější plnění), a stejné pravidlo
platilo pro zápočty, které měly charakter spíše zkouškový. Senátu se
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podařilo uhájit, že v anotaci předmětu bude možné stále povolit pozdější
plnění atestů, nicméně jinak bude možné v dalším roce už plnit pouze
zkoušky, zápočty bude nutno splnit do konce daného akademického
roku.

V souvislosti s tím vedení fakulty přislíbilo, že vyzve katedry a ústa-
vy, aby u předmětů, které byly nyní „za zápočet“, ale tento zápočet měl
spíše charakter zkoušky, atest na zkoušku formálně změnily. V době, kdy
je tento článek psán, není dosud zcela jasné, co by mělo být definičním
rysem zápočtu a zkoušky, nicméně první výstřel je takový, že zápočty
by měly být atesty dávanými víceméně za průběžnou práci v semestru
a pak případně i jednodušší test či nízkorozsahovou semestrální práci.
Cokoli těžšího se sluší pojímat jako zkouška (a je na to onen rok navíc).
I na studentech a jejich zpětné vazbě záleží, zda to takto začne fungovat.

Kromě přepisů vedení fakulty předložilo ještě několik dalších změn,
které jsou ale v době psaní tohoto článku spíše ve stádiu tvorby či
pilotních projektů. Jedná se o atestační a kariérní řád, o změnu způsobu
přijímání nových akademiků a výběru vedoucích kateder a o zrušení
vnitřních grantů.

Atestační a kariérní řád je způsob, jak hodnotit práci – hlavně vědec-
kou – akademických pracovníků a na základě tohoto hodnocení, bude-li
opakovaně bídné, je případně degradovat či vyhodit. Ačkoli jde o rámco-
vě chvályhodný záměr, je to pochopitelně velmi citlivá věc, u které bude
velmi záležet na konkrétních detailech. Ty bohužel zatím nejsou známy.
Hlavní obava senátu je, aby opravdu nešlo pouze o sankce, nebo naopak
o prázdnou administrativu, která shledá dostatečným každého. Vedení
fakulty slibuje, že by atestační řád měl mít i hodnotu jistoty pozitivní –
kdo kariérně postupuje, měl by mít jistý postup i finanční. A že rozhodně
nemá být pravda, že těmito kritérii projde kdokoli. Uvidíme.

Změna přijímání nových akademických pracovníků by také měla
vést k větší transparenci. Krom zdánlivé triviality, tedy podávat inzeráty
i v cizím jazyce, by měla být součástí výběrových řízení i veřejná pre-
zentace formou přednášky. To by i budoucím posluchačům uchazeče
umožnilo pocítit, jak se budou cítit pak v dalších letech, a nepochybně
i výběrové komisi pomoci s tím, koho spíše vybrat (neboť akademický
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pracovník má být i pedagog, nejen vědec). Opět uvidíme, jak to dopadne,
změna k horšímu to ale nebude téměř určitě (leda by se stalo, že se bude
zneužívat institut předvýběru).

Co se týče změny výběru vedoucích kateder a ústavů, dosud byla
defaultem tzv. vnitřní volba, kde si svého vedoucího volila katedra
sama, a teprve, když došlo k nějakému problému, vypsalo se veřejné
výběrové řízení. Nově by mělo být defaultní volbou výběrové řízení
z řad pracovníků fakulty, přičemž výběrová komise by k doporučení
katedry již jen přihlížela. Naděje je, že se tím již v zárodku předejde
problémům některých kateder, kde prý docházelo ze strany vedoucích
doufajících v znovuzvolení až k vydírání. Zda se tato naděje naplní,
je ve hvězdách. Zkušenost ovšem praví, že na podobných katedrách
nepomůže ani veřejné výběrové řízení.

Studentů se nepochybně dotkne navrhované zrušení vnitřních grantů.
Vedení fakulty tento krok argumentuje jednak nadměrnou administra-
tivou, jednak vysokým procentem (údajně až 50 %) projektů, u nichž
příjemce podpory nesplnil to, co slíbil. A také tím, že o grant si může
student žádat i jinými cestami, například pomocí GA UK, čímž navíc
pro fakultu přinese další peníze, místo toho, aby je z fakulty čerpal.
Peníze, které se zrušením vnitřních grantů ušetří, se pak použijí pro
odměny ZA vytvořené studentské výstupy (vnitřní granty byly peníze
NA tvoření těchto výstupů), a část se dá jednotlivým Progresům (vel-
kým programům rozvoje vědy, bývalé PRVOUK), aby se v jejich rámci
podpořily aktivity studentů i předem.

Toto téma je pochopitelně pro studentské senátory poměrně kontro-
verzní, čeká se další diskuse o konkrétních detailech. Zdá se však, že
vnitřní granty už nezachráníme.
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